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انجم��ن  هیأت مدی��ره  رئی��س 
س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت با 
اش��اره به قرارداده��ای IPC اظهار 
ک��رد: اگ��ر خارجی ها بیاین��د و این 
 قرارداده��ا امض��ا ش��ود نزدی��ک به 

100 هزار شغل ایجاد خواهد شد. 
به گزارش ایس��نا، رض��ا خیامیان 
در نشس��ت خبری ک��ه صبح دیروز 
بیست ودومین  برگزاری  آس��تانه  در 
نف��ت، گاز،  نمایش��گاه بین الملل��ی 
پاالیش و پتروش��یمی برگزار شد، با 
بیان اینکه در این نمایش��گاه حضور 
پررنگ ش��رکت های خارجی مطرح 
است، گفت: شرکت های خارجی در 
این نمایش��گاه پرتعداد هس��تند. در 
این نمایش��گاه 833 شرکت خارجی 
و حدود 1000 شرکت ایرانی حضور 
دارن��د.  وی با تأکید بر اینکه حضور 
پررنگ ش��رکت های خارجی در این 
نمایش��گاه یک پیام ب��رای ما دارد، 
توضیح داد: ش��رکت های خارجی با 
انگیزه فروش کاال به این نمایش��گاه 
می آین��د و تقاضای ما از مس��ئوالن 
صنعت نفت صیان��ت از بازار داخلی 
در مقابل شرکت های خارجی است. 
پیشنهاد ما به مسئوالن این است که 
به شرکت های خارجی بفهمانند که 
در صورت��ی می توانند ب��ه ایران کاال 
بفروش��ند که با یک ش��رکت ایرانی 

جوینت شوند. 
انجم��ن  هیأت مدی��ره  رئی��س 
س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت با 
اش��اره به شعار س��ال جاری، اظهار 
ک��رد: خارجی ها باید به مش��ارکت 
با سازنده ایرانی تش��ویق شوند. اگر 
تولیدکننده ایرانی با شرکت خارجی 
مشارکت کند باعث ارتقای مدیریت، 
انتقال دانش فن��ی، افزایش کیفیت 
ایرانی  کاال، قرار گرفتن شرکت های 

در سطح بین المللی و... می شود. 
خیامیان با بی��ان اینکه کاالهایی 
ایران��ی  ش��رکت های  توس��ط  ک��ه 
ساخته می ش��ود به دلیل تحریم ها، 

را  بین الملل��ی  اس��تانداردهای 
ندارند، گفت: به دلیل نداش��تن این 
کاالی  نمی توانیم  م��ا  اس��تانداردها 
خود را به کش��ورهای همسایه صادر 
کنی��م، اما هنگامی که ش��رکت های 
خارج��ی  ش��رکت های  ب��ا  ایران��ی 
مشارکت کنند، می توانند از اسم این 
شرکت ها اس��تفاده کرده و کاالهای 
خود را به کش��ورهای همسایه صادر 

کنند. 
قان��ون  رعای��ت  ل��زوم  ب��ر  وی 
توانمندی های  از  حداکثری استفاده 
ش��رکت های ایران��ی تأکی��د ک��رد 
و اف��زود: م��ا ب��ا فاینان��س خارجی 
مخالف نیستیم به شرطی که قانون 
توانمندی های  از  حداکثری استفاده 
ایرانی رعایت شود. ما  ش��رکت های 
فاینانس چی��ن داریم،  20میلی��ارد 
اکث��ر ش��رکت هایی ک��ه خارجی ها 
خرید می کنند شرکت های خصولتی 
هس��تند. این ش��رکت ها به راحتی 
کااله��ا را از طریق فاینانس خارجی 
می خرند، در صورتی که شرکت های 
دولتی موظف هستند از توان داخل 

استفاده کنند. 
انجم��ن  هیأت مدی��ره  رئی��س 
س��ازندگان تجهی��زات صنعت نفت 
با تأکی��د بر اینکه وظیف��ه ما ایجاد 
اش��تغال برای ج��وان ایرانی اس��ت 
ن��ه جوان چین��ی، تصریح ک��رد: ما 
س��رمایه های انس��انی خود را صادر 
می کنی��م. بهتری��ن بخش��ی که در 
کش��ور می تواند اش��تغال ایجاد کند 

صنعت نفت است. 
خیامی��ان در ادام��ه با اش��اره به 
عملکرد صندوق توس��عه ملی، اظهار 
کرد: رهب��ر معظم انقاب اس��امی 
ن��وروز امس��ال ب��ه نق��ش صندوق 
توس��عه ملی ب��رای توانمندس��ازی 
بخش خصوص��ی تأکی��د ک��رد ام��ا 
بای��د دید این صن��دوق واقعاً در این 
جه��ت حرکت می کند ی��ا خیر. این 
صندوق ب��ه کس��ی وام می دهد که 

ک��االی خارجی بخ��رد و ای��ن کار 
خاف همه معیارها اس��ت اما چون 
فکر می کنن��د بیماری هلندی ایجاد 
می شود و ممکن است ارز وارد کشور 
ش��ود می گویند باید کاالی خارجی 

خریداری شود. 
وی اف��زود: م��ا در ح��ال مذاکره 
هس��تیم که تجهی��زات از س��ازنده 
ایران��ی خریداری ش��ود ام��ا پول را 
در خ��ارج به س��ازنده تحویل دهند 
تا س��ازندگان ایرانی از خارج کشور 

ماشین آالت خریداری کنند. 
رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت با تأکید بر اینکه 
وظیفه دولت فراهم کردن بستر برای 
اش��تغال اس��ت، ادام��ه داد: بخ��ش  
خصوصی باید اش��تغال ایجاد کند. ما 
ب��ه دولتی نیاز داریم ک��ه تولیدمحور 
باش��د. در کشور ما یک فرد کارآفرین 
باید ریس��ک های مختلف��ی را تحمل 
کند. سازندگان تجهیزات قشری بودند 
که بیشترین ضرر را در زمان تحریم ها 
تحمل کردند، اما هنگامی که مشکل 
پی��دا می کنند کس��ی به فری��اد آنها 

نمی رسد. 
خیامی��ان با اش��اره ب��ه وام رونق 
تولی��د، اظهار ک��رد: ای��ن وام برای 
کمک واحدهای مش��کل دار در نظر 
گرفته ش��ده ب��ود ام��ا هنگامی که 
بررس��ی می کنیم متوجه می ش��ویم 
مش��کل واحدی را ح��ل نکرد فقط 
برخی واحدها ب��ه راحتی می توانند 
از این وام اس��تفاده کنند، اما کسی 
که واقعاً به این وام نیاز دارد بانک ها 
هیچ کمک��ی نمی کنن��د. اگر دولت 
می خواهد مش��کل واح��دی برطرف 
شود باید منابع تکلیفی داشته باشد. 
وی در ادامه با اشاره به ساخت 10 
قل��م کاالی مورد نی��از صنعت نفت، 
گفت: س��ازندگان داخلی در س��ال 
گذشته قراردادهای خوبی در زمینه 
10 قلم کاالی پرمصرف صنعت نفت 
بس��تند. در این راس��تا 500میلیارد 

توم��ان و 25 میلیون ی��ورو قرارداد 
بس��ته ش��د و در حال حاضر نیز در 
آس��تانه امضای 250میلیون یورو با 
س��ازندگان داخلی هستیم که برای 
با  این قرارداده��ا خارجی ها  امضای 

سازندگان ایرانی جوینت شدند. 
انجم��ن  هیأت مدی��ره  رئی��س 
س��ازندگان تجهی��زات صنعت نفت 
در ادام��ه با بیان اینکه در جلس��ات 
IPC از مش��اوره انجمن ها استفاده 
می ش��ود، اظهار کرد: در قراردادهای 
IPC درصدی برای مش��ارکت بین 
شرکت های خارجی و ایرانی گذاشته 
شده است که اگر مش��ارکت ایرانی 
از درصد مشخص ش��ده باالتر باشد 
وزارت نفت امتیاز تش��ویقی در نظر 
گرفت��ه و چنانچ��ه مش��ارکت کمتر 
باشد شرکت ها جریمه خواهند شد. 
اگر خارجی ه��ا بیایند و قراردادهای 
IPC انجام ش��ود نزدی��ک به 100 

هزار شغل ایجاد خواهد شد. 
خیامی��ان ادام��ه داد: م��ردم ما از 
کاره��ای هیجانی بی��رون آمده اند و 
طبق واقعیت حرکت می کنند. مردم 
هم دوران تحریم و هم دوران برجام 
را دیده اند. ش��غل ایجاد کردن بسیار 

سخت است. 
وی با بیان اینکه طبق برنامه ششم 
توس��عه قرار اس��ت 200میلیارد دالر 
در صنعت نفت س��رمایه گذاری شود، 
اف��زود: اگر ای��ن 200 میلی��ارد دالر 
تحقق پیدا کن��د 60درصد آن مربوط 
به س��اخت تجهیزات است که معادل 
120 میلی��ارد دالر می ش��ود و اگ��ر 
نصف این موضوع توس��ط سازندگان 
ایرانی تحقق پی��دا کند ارزش آن 60 
میلیارد دالر خواهد شد. همچنین ما 
یک بازار 300 میلیارد دالری در عراق 
و برای توسعه صنعت نفت عراق داریم 
که اگر 20درصد این بازار توس��ط ما 
تأمین ش��ود 36میلیارد دالر می شود. 
از س��وی دیگر اگ��ر بتوانیم 4میلیارد 
دالر در منطق��ه به دس��ت آوریم کًا 

100میلیارد دالر بازار تجهیزات ایران 
خواه��د بود و در کمترین حالت 200 

هزار جوان صاحب شغل می شوند. 
انجم��ن  هیأت مدی��ره  رئی��س 
س��ازندگان تجهی��زات صنعت نفت 
ب��ا تأکید ب��ر اینکه ب��ازار خوبی در 
مقابل س��ازندگان تجهیزات صنعت 
نفت موجود اس��ت، گفت: بس��یاری 
از افراد دارای س��رمایه هستند اما به 
دنب��ال خرید ارز و ک��اال می روند. ما 
برای س��رمایه گذاری در پتروشیمی 
بس��تری فراهم نکردیم. البته انجمن 
س��ازندگان پکیج هایی ایجاد خواهد 
ک��رد و به جامع��ه ارائ��ه می دهد تا 
در این راستا اش��تغال زایی کند، اما 
تا بهره بانکی باال باش��د عاقه مندی 
به س��رمایه گذاری در تولید نیست. 
جمل��ه  از  زی��ادی  مش��کات  م��ا 
بیم��ه، دارایی، دیون بانک��ی و... در 
تولی��د داریم که ب��ه تولید ضررهای 

جبران ناپذیری وارد کرده است. 
م��ورد  در  ادام��ه  در  خیامی��ان 
مطالب��ات انجمن از دول��ت توضیح 
داد: آم��ار دقیق��ی از مطالب��ات در 
دست نیست اما از قبل عید تاکنون 

وضعیت مطالبات بهتر شده است. 
وی ب��ا بیان اینکه همیش��ه خرید 
خارجی ش��یرین است، تصریح کرد: 
البی هایی برای خرید خارجی وجود 
دارد درحالی که می توان بدون خرید 
خارج��ی اقدامات خوب��ی انجام داد. 
م��ا برای نخس��تین  بار در کش��ور با 
لیفورمر  لوله  فرانس��وی ها  مشارکت 
ساختیم. ما باید ایرانی را باور کنیم. 
انجم��ن  هیأت مدی��ره  رئی��س 
س��ازندگان تجهی��زات صنعت نفت 
در پای��ان اظهار کرد: ش��رکت های 
خارجی تا هنگامی که بدانند کاالیی 
که می س��ازند در ایران خریدار دارد 
تمایلی به جوینت ش��دن ندارند اما 
اگر حس کنند بازار خود را از دست 
خواهن��د داد با تولیدکنن��ده ایرانی 

جوینت می شوند. 

رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت: 

اجرای IPC 100 هزار شغل ایجاد خواهد کرد
آب

با پیشنهاد یونسکو در ایران برگزار می شود
 امنیت آبی، هدف برگزاری

یک رویداد بین المللی

کنفران��س  »امنی��ت آبی در س��کونتگاه های انس��انی در 
ش��رایط کم آبی« با هدف بررسی ابعاد مختلف این موضوع 
در اقلیم های خش��ک و نیمه خش��ک با حضور کارشناس��ان 
ایرانی و 10 کارش��ناس بین الملل��ی از آمریکا، کره جنوبی، 
چی��ن، آفریق��ای جنوبی، اس��ترالیا و همچنین ش��ماری از 

اعضای تشکیات یونسکو در تهران برگزار می شود. 
به گزارش  »فرصت امروز«، س��یدعلی چاوش��یان، مدیر 
مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری  )تحت پوشش یونسکو( 
روز گذشته در نشستی خبری گفت: با پیشنهاد یونسکو قرار 
ش��ده ایران به عنوان یک کشور پیشرو و تأثیرگذار در زمینه 
مدیریت آب در ش��رایط کم آبی یک رویداد بین المللی را در 

هفته جاری برگزار کند. 
چاوش��یان در جمع خبرنگاران ادامه داد: شش ماه پیش 
مدیر برنامه بین الملل و آب شناس��ی یونس��کو پس از بازدید 
از ایران پیش��نهاد داد که در کشور رویدادی با عنوان امنیت 
آبی در س��کونتگاه های انسانی برگزار شود که این مسئله با 
اس��تقبال وزارت نیرو روبه رو و قرار ش��د با همکاری شرکت 
آب و فاضاب کشور و یونس��کو این رویداد در ایران برگزار 

شود. 
وی که دبیر علمی کنفرانس  »امنیت آبی در سکونتگاه های 
انس��انی در شرایط کم آبی« است، گفت: کشورهایی در این 
کنفرانس مورد توجه قرار گرفتند که مانند ایران در شرایط 
خشک و نیمه خشک واقع شده و از شرایط کم آبی متاثرند. 
وی در خص��وص جزیی��ات برگزاری ای��ن رویداد، تصریح 
کرد: قرار شده در دو روز دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه 
این کنفرانس برگزار شود که در روز اول به نشست تخصصی 
در ابعاد مختلف امنیت آبی و بررس��ی راهکارها و همچنین 

مقابله با کم آبی پرداخته می شود. 
مدیر مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری ادامه داد: طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته قرار ش��ده در روز دوم شش 
کارگاه های تخصصی با شش محور برگزار شود که محور اول 
مربوط به چالش های جدی��د همچون تغییر اقلیم، مدیریت 
تقاضا، محور دوم آبرس��انی در ش��رایط اضطراری، آبرسانی 
ناپیوسته و مدیریت شرایط اضطراری و محور سوم به مسئله 

کیفیت آب خاصه شده است. 
چاوش��یان با بیان اینک��ه محور چهارم کارگ��اه در قالب 
آب های نامتعارف اعم از شیرین س��ازی آب دریا و همچنین 
بازچرخان��ی آب برگزار می ش��ود، اظهار کرد: س��ال 201۷ 
براس��اس برنامه آب س��ازمان ملل به عنوان سال استفاده از 
پساب نام گذاری شده، لذا می توان این گونه گفت که پساب 

می تواند یکی از منابع خوب آب باشد. 
به گفته وی، کارگاه پنجم و شش��م این رویداد به مسئله 
حکمران��ی آب از منظر اجتماعی و اقتصادی تعریف ش��ده 
اس��ت. همچنین قرار اس��ت در کارگاه شش��م یک نشست 

مختص آب و رسانه برگزار شود. 
مدی��ر مرکز منطقه ای مدیریت آب ش��هری با بیان اینکه 
ماحص��ل ای��ن کنفرانس به چاپ یک کت��اب می انجامد که 
با حمایت یونس��کو در انتش��ارات کمبریج منتش��ر می شود 
ک��ه در این کتاب ه��م به پیش��رفت ها و تجربه های مربوط 
به مدیریت آب ش��هری و روستایی و همچنین مدیریت آب 
در س��کونتگاه های انس��انی در اقلیم خش��ک و نیمه خشک 

پرداخته خواهد شد. 
گفتن��ی  اس��ت »کنفرانس امنیت آبی در س��کونتگاه های 
انس��انی در ش��رایط کم آبی« روزهای دوازدهم و س��یزدهم 
اردیبهش��ت ماه در مرک��ز همایش ه��ای س��ازمان مدیریت 

صنعتی ایران برگزار می شود. 
مرکز منطقه ای مدیریت آب ش��هری در سال 1382 و به 
دنبال توافق س��ازمان علم��ی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد  
)یونس��کو( و وزارت نیرو جمهوری اس��امی ایران در تهران 
آغاز به کار کرد. این مرکز مس��ئولیت هماهنگی امور علمی، 
آموزش��ی مدیریت آب ش��هری را در سطح کشورهای غرب 
آس��یا به عهده دارد. اکنون 21 کش��ور مانند آلمان، لبنان، 
عمان، پاکس��تان، افغانس��تان، عراق و مصر و پنج س��ازمان 
بین المللی در باالترین س��طح شورای حکام مرکز منطقه ای 

مدیریت آب شهری حضور دارند. 

سد آغ چای آذربایجان غربی سرریز شد
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: 
سد آغ چای بزرگ ترین سد قوسی خاکی کشور در چایپاره 
با 211 میلیون مترمکع��ب ظرفیت، بر اثر بارش های خوب 
بهاری و زمس��تانی در س��ال آبی جاری، طی روزهای اخیر 

سرریز شده است. 
کیومرث دانش��جو با تأکید بر صرفه جویی در مصرف آب 
به ایرنا گفت: وجود میزان آب مناس��ب در این س��د زمینه 
تأمین آب کشاورزی این شهرستان در فصل بهار و تابستان 

را فراهم می کند. 
وی ادامه داد: س��د آغ چای از زمان آبگیری در س��ال 91 

تاکنون برای نخستین بار سرریز شده است. 
به گفته وی، از اهداف احداث این س��د می توان به انتقال 
آب آغ چای به دش��ت های چایپاره و نازک، کنترل سیاب، 
رفاه بیشتر کشاورزان منطقه، جلوگیری از مهاجرت و ایجاد 
حق آبه در داخل کش��ور پیش از ریزش آب آغ چای به رود 

مرزی ارس اشاره کرد. 
دانش��جو با اش��اره به اینکه سایر س��دهای این استان نیز 
وضعیت مطلوبی در ذخیره س��ازی آب دارند، افزود: 14هزار 
هکتار از زمین های کش��اورزی دشت های چایپاره و نازک از 

آب این سد بهره مند می شود. 
آغ چ��ای، رودی دائمی اس��ت که از ارتفاعات شهرس��تان 
چالدران در مرز ایران و ترکیه سرچش��مه می گیرد و پس از 
عبور از قره دره و دریافت آب مناطق زرآباد خوی از روستای 
بس��طام وارد دش��ت چایپاره می ش��ود و پس از آبیاری این 
دشت در روس��تای مرکان به رود قطورچای می پیوندد. این 
رود در ادامه مسیر و طی دره ای عمیق به رود ارس می ریزد 
و محل ری��زش این رود به رودخانه ارس، مرز اس��تان های 

آذربایجان غربی و شرقی است. 

نفت

تمدید توافق اوپک می تواند پایانی برای 
مازاد عرضه باشد

ب��ه گزارش رویت��رز، یک تحقیق نش��ان داد ک��ه در پی 
تمدی��د توافق کاهش تولید نفت، عرض��ه و تقاضا برای این 
کاال ممکن اس��ت تا پایان سال جاری میادی متوازن شود، 
گرچ��ه انتظار افزایش تولید نفت از س��وی اعضای غیر عضو 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت  )اوپک( همچون شیل 

آمریکا می تواند بازگشت توازن به بازار را به تعویق اندازد. 
 تحقیق��ات رویت��رز از 35 اقتص��اددان و تحلیلگر نش��ان 
می دهد که میانگین قیمت شاخص نفت برنت دریای شمال 
در سال 201۷ میادی می تواند به 5۷دالر و 4 سنت برسد. 
این در حالی اس��ت که ای��ن میزان در ماه مارس 5۷ دالر و 

25 سنت پیش بینی شده بود. 

 تولید نفت لیبی افزایش یافت
 به گ��زارش بلومبرگ، با از س��رگیری تولی��د بزرگ ترین 
میدان ه��ای نفتی لیبی  )ش��راره و می��دان نفتی الفیل( که 
فعالی��ت آنه��ا پس از درگیری ها متوقف ش��ده ب��ود، تولید 
نفت این کش��ور به ۷00 هزار بش��که در روز افزایش یافت. 
هم اکن��ون تولی��د روزانه نفت از میدان ش��راره 216 هزار و 
400 بشکه و میدان الفیل 26هزار و 500 بشکه است. لیبی 

عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت  )اوپک( است. 

تأکید عربستان بر تمدید توافق اوپک
ب��ه گزارش رویترز، خالد الفالح، وزیر انرژی عربس��تان اعام 
کرد: مهم اس��ت که بکوشیم توافق کاهش تولید نفت سازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت  )اوپک( را تمدید کنیم. الفالح با 
بیان اینکه این توافق پایان ماه ژوئن تمدید خواهد شد، افزود: 
موافقت کش��ورهای عضو و غیرعضو با تمدی��د آن، از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت.   وزیر انرژی عربستان همچنین اعام 
کرد که میان کشورهای منطقه آسیای میانه، درباره وضع بازار 
نفت و سطح تولید، اجماع وجود دارد و همگی موافق ضرورت 
پایبندی به توافق کاهش تولید نفت هستند.  خالد الفالح ابتدای 
هفته سفر دوره ای به کش��ورهای تولیدکننده نفت آسیایی از 
جمله قزاقس��تان و جمهوری آذربایجان را پای��ان داد. وی در 
حس��اب توییتری خود نوشت: این کشورها به همراه عربستان 

در زمینه اهمیت پایبندی به توافق موافق بودند. 
 محم��د بارکین��دو، دبی��رکل اوپ��ک نی��ز در مصاحبه با 
تلویزی��ون بلومب��رگ گفت: الفالح برای دس��تیابی به توافق 
پیش از نشس��ت بعدی اوپک در ماه مه  با بسیاری از اعضای 
اوپک رایزنی می کند.  به گفته وی، 24 تولیدکننده نفت که 
با کاهش تولید نفت موافقت کردند، روزنه های امیدی را در 
افق می بینند. مازاد ذخایر نفت در خش��کی در اقتصادهای 
توس��عه یافته از فوری��ه تا م��ارس حدود 39میلیون بش��که 
کاهش یافت. همچنین کاهش سریعی در حجم نفتی که در 

نفتکش ها نگهداری می شود، مشاهده می شود. 

 ابرشرکت های نفتی نمی توانند تهدید 
خودروهای برقی را نادیده بگیرند

 ب��ه گ��زارش پایگ��اه خب��ری اوی��ل پرایس، بس��یاری از 
خودروس��ازان از جمله تس��ا  )توس��عه دهنده خودروهای 
برقی( معتقدند که روند صعودی تولید این ماش��ین ها ادامه 
خواهد یافت. البته نه تنها خودروس��ازان که ابرش��رکت های 
نفت��ی جهان نیز بر ای��ن باورند که خودروهای برقی در یک 
ی��ا دو دهه آینده بخش بزرگی از بازارهای جهان را خواهند 
گرفت. ابرش��رکت های نفتی نظیر توتال فرانسه انتظار دارند 
که این خودروها تا سال2030 میادی 30درصد از مجموع 
فروش خودروهای جدید را به خود اختصاص دهند که این 

می تواند منجر به افت تقاضای جهانی برای نفت شود. 

صادرات نفت امارات در ماه ژوئن 
١٠درصد کاهش می یابد 

 به گزارش بلومبرگ، س��خنگوی شرکت ملی نفت ابوظبی  
)آن��دوک( اعام کرد که امارات قص��د دارد در قالب اجرای 
توافق کاهش تولید، عرضه نفت به مش��تریان خود را در ماه 
ژوئ��ن 10درصد و در ماه مه  این می��زان را ۷درصد کاهش 
ده��د.  امارات متحده عربی چهارمین تولیدکننده بزرگ در 
اوپک است. س��هیل المزروعی، وزیر انرژی امارات اوایل ماه 
آوریل گفته بود با توجه به اینکه عملیات تعمیر و نگهداری 
میادی��ن نفتی ب��رای ماه مه  برنامه ریزی ش��ده اس��ت، این 
کش��ور بیش از رقم تعهد شده در توافق سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت  )اوپک(، تولید خود را کاهش خواهد داد. 
اوپک در نشس��تی در نوامبر سال گذشته با کاهش تولید 
اکثر اعضای خود موافقت کرد و 11تولیدکننده غیر عضو این 
سازمان در دس��امبر به این توافق پیوستند.  طبق گزارشی 
که در 13 آوریل از س��وی آژانس بین المللی انرژی منتش��ر 
ش��د، میزان پایبن��دی امارات به این توافق از ابتدای س��ال 

201۷ تاکنون 51درصد بوده است. 

فروش انرژی خورشیدی، راهبرد جدید 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

کش��ورهای عربی ح��وزه خلیج فارس که ب��ه دلیل کمبود 
 منابع مالی و کس��ری بودجه با مش��کات گس��ترده ای دست 
و پنج��ه نرم می کنند از راهبرد جدید خود برای فروش انرژی 
خورش��یدی به ج��ای نفت خبر دادن��د.  جدیدترین داده های 
آماری کش��ورهای شورای همکاری در این زمینه حاکی  است 
ک��ه با توجه به طوالنی ب��ودن فصل گرما و فراهم بودن زمینه 
درآمدزایی در زمینه انرژی خورشیدی، تاش های گسترده ای 
از س��وی اعراب حوزه خلیج فارس در این زمینه صورت گرفته 
است.  آژانس بین المللی انرژی روز گذشته با انتشار گزارشی در 
این زمینه اعام کرد که کشورهای شورای همکاری به صورت 
تدریجی طی دو دهه آینده یک هزار و 500 میلیارد دالر برای 
تولید انرژی جایگزین سرمایه گذاری خواهند کرد.  این گزارش 
همچنین حاکی  اس��ت که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
 تا س��ال 2030 به این توانایی دس��ت خواهند یافت که حدود 
200 میلیارد دالر به صورت س��االنه از راه انرژی خورش��یدی 
درآمد کس��ب کنند.  راهبرد تدوین شده همچنین حکایت از 
آن دارد که کشورهای شورای همکاری باید تا سال 2040 در 
ح��دود 40درصد از اتکای خ��ود را بر درآمدهای نفتی کاهش 
دهن��د. در همین راس��تا دول��ت کویت ب��رای تقویت منابع 
انرژی خورش��یدی خود بودجه های کانی را اختصاص داده 
و براس��اس جدیدترین تصمی��م اتخاذ ش��ده تمامی مراکز 
دولتی در کویت به دس��تگاه های جذب انرژی خورش��یدی 
مجه��ز خواهند ش��د. کوی��ت همچنی��ن در زمین��ه تولید 
 ان��رژی تجدیدپذیر اقدامات گس��ترده ای را به عمل آورده و 
بنا بر اعام نهادهای دولتی، این کش��ور طی سال های آینده 

طرح های کانی را در این بخش به اجرا خواهد گذاشت. 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irاقتصاد امروز سه شنبه2
12 اردیبهشت 1396

شماره 773

یک��ی از معضات اصلی ایران مش��کل کم 
آبی اس��ت که برای این موضوع س��ناریوهای 
متفاوتی ارائه ش��ده اما وزارت نیرو در آخرین 
اظهارنظره��ای خ��ود برای ح��ل این کاف 
س��ردرگم اعام ک��رده که در ش��رایط فعلی 
بای��د کنترل مص��رف براس��اس ظرفیت های 

اکولوژیک هر منطقه صورت گیرد. 
 به گزارش ایس��نا، در سال های اخیر کشور 
به دلیل رشد جمعیت، توسعه صنایع، افزایش 
س��طح اراضی آبی زیرکشت و تشدید دخالت 
بش��ر در محیط زیس��ت و... دچار افت فشار 
منابع آبی ش��ده اس��ت، در این بین کشور با 
س��رانه آب تجدیدپذیر 1450 مترمکعبی در 
س��ال در مرحله  »تنش آب��ی« قرار دارد که 
ای��ن امر بیانگر مصرف زی��اد و ناپایدار منابع 

آبی کشور در سال های گذشته بوده است. 
از سوی دیگر بارش 249 میلیمتر در سال، 
امروز به حدود 214 میلیمتر به طور متوس��ط 
رسیده که این میزان بارش یک سوم متوسط 
جهانی است. به طور کلی آمارها نشان می دهد 
ایران با دارا بودن یک درصد از جمعیت جهان 
تنها 0.36درصد از منابع آب تجدیدپذیر دنیا 
را در اختی��ار دارد، بنابراین آب موجود برای 
حل نیازهای م��ا در بخش های مختلف کافی 

نیست. 
نب��ود آب کاف��ی و مص��رف ب��االی آن در 
بخ��ش کش��اورزی بیانگر این اس��ت که باید 
ب��ه س��مت سیاس��ت آب مج��ازی و راه های 
دیگ��ر روی بیاوری��م، البت��ه ای��ن گرایش به 
س��مت آب مجازی نه به عن��وان یک راه حل 
بنی��ادی و درازم��دت بلک��ه به عن��وان ی��ک 
راه حل کوتاه مدت پاسخگو خواهد بود،چراکه 

سیاس��ت روی آوردن ب��ه آب مجازی به ویژه 
در حوزه صنایع غذایی می تواند در بلندمدت 
روی امنیت غذایی کش��ور و توسعه روستاها 

تأثیر منفی بگذارد. 
ب��ه صادرکنندگ��ان  واردات آب مج��ازی 
محصوالت غذایی این اجازه را می دهد که هر 
زمان خواس��تند بتوانند با این اهرم به کشور 
واردکننده فشار آورده و سیاست های خود را 
به کشور واردکننده القا کنند، در همین راستا 
چندی پی��ش حمید چیت چی��ان، وزیر نیرو 
راه ح��ل درازمدت و بنیادی رف��ع بحران آب 
در کش��ور را در گروی مصرف آب با توجه به 
ظرفیت های اکولوژیک هر منطقه دانست و بر 
این باور اس��ت که اعمال سیاست آب مجازی 
نمی تواند یک راه حل درازمدت مناسبی برای 

حل بحران آب کشور باشد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه آب مجازی یک مفهوم 
مفی��د ب��رای حفاظ��ت از محیط زیس��ت و 
تاب آوری منابع آبی کش��ور اس��ت اما باید به 
تم��ام پیچیدگی ه��ای آن نیز توجه داش��ت، 
اظه��ار کرده بود ک��ه وزارت نیرو ب��ه دنبال 
اس��تفاده بهینه از آب مجازی است و همواره 
به عن��وان ی��ک منب��ع نامتعارف از آن س��ود 

خواهد برد. 
وضعی��ت تن��ش آب��ی در ای��ران روز به روز 
وخیم تر می ش��ود و بی ش��ک حل این مسئله 
نیازمن��د تدوین ی��ک برنامه ریزی منس��جم 
و عملیات��ی کردن درس��ت آن اس��ت، گرچه 
دول��ت یازدهم در این راس��تا گام های خوبی 
برداش��ته اما بدیهی اس��ت که برای ریشه کن 
شدن این بحران عظیم باید تدابیر کوتاه مدت 

و درازمدت بیشتری اتخاذ و عملیاتی شود. 

ش��رکت دولتی روس اتم اعام کرد که کار 
س��اخت واح��د دوم نیروگاه اتمی بوش��هر با 

موفقیت جریان دارد. 
به گزارش ایرنا، بخشی از اطاعیه روس اتم 
درباره نیروگاه های هس��ته ای در حال ساخت 
جهان با مشارکت روسیه به بلوک اول نیروگاه 
اتمی بوشهر و همچنین طرح در حال اجرای 

رآکتور دوم اختصاص دارد. 
در ای��ن گ��زارش ک��ه در پایگ��اه اینترنتی 
روس اتم منتشر شده، آمده است که نیروگاه 
هسته ای ساخته شده در بوشهر نخستین نوع 

در ایران و منطقه خاورمیانه است. 
 س��اخت ای��ن نیروگ��اه س��ال 19۷4 ب��ا 
مش��ارکت شرکت آلمانی زیمنس آغاز و سال 
1980 ب��ا تصمیم دولت این کش��ور متوقف 
شد، ولی مطابق توافق سال 1992 بین ایران 
و روس��یه، ش��رکت اتم اس��تروی اکسپورت، 
پیمانکار روس، کار ساخت آن را سال 1995 

از سر گرفت.
ش��رکت روس اتم خاطرنش��ان کرد: تولید 
برق هس��ته ای از واحد نخست نیروگاه بوشهر 
س��ال 2012 به ظرفیت کامل اسمی رسید و 
سال بعد هم به سفارش دهنده ایرانی تحویل 

شد. 
روس اتم همچنین با اش��اره به عقد قرارداد 
ساخت دو واحد جدید نیروگاه هسته ای میان 
ای��ران و روس��یه با امکان گس��ترش به چهار 
بلوک، نوش��ت: شرکت اتم استروی اکسپورت 
به عن��وان پیمانک��ار اصلی این ط��رح بزرگ 
تعیی��ن و برای آن هم رآکتور هس��ته ای نوع  
»وی. وی. ای. ار1000-« انتخاب شده است. 
 مراسم آغاز اجرای پروژه واحد دوم نیروگاه 

هسته ای بوشهر سپتامبر 2016 آغاز و مارس 
201۷ نیز کار س��اخت و مونتاژ دستگاه ها در 

نیروگاه شروع شده است.
به گ��زارش ایرنا، ب��ر اس��اس برنامه ای که 
پیش��تر اعام شده، سال 2024 دومین واحد 
نیروگ��اه بوش��هر به ص��ورت روش��ن تحویل 
ایران می ش��ود و سال 2026 نیز برق سومین 
نیروگاه وارد ش��بکه انتقال انرژی خواهد شد 
ک��ه در مجموع ت��وان تولید برق هس��ته ای 
 را ب��ا 1000 مگ��اوات نیروگ��اه اول به بیش

 3100 مگاوات افزایش خواهد داد. 
بن��ا به اعام روس��یه، نیروگاه دوم و س��وم 
بوش��هر براس��اس مق��ررات ایمن��ی +3 اجرا 
می ش��ود که مجوز Eur  )س��ازمان اروپایی 
اس��تفاده کننده از نیروگاه ها( را دریافت کرده 

است. 
اس��تانداردهای جدی��د ب��ا پیش��رفته ترین 
فناوری ها و معیارهای ایمنی تدوین شده پس 
از آس��یب دیدگی نیروگاه اتمی فوکوشیما در 
ژاپن منطبق است که سال 2011 در جریان 

سونامی این کشور رخ داد. 
روس اتم ش��رکت پیمانکار اصلی س��اخت 
نیروگاه های بوش��هر با س��هم 40درصدی در 
بازار غنی س��ازی اورانی��وم و 1۷درصد تولید 
س��وخت هس��ته ای جهان، دربرگیرنده 260 
ش��رکت به عن��وان زیرمجموع��ه و همک��ار با 
400هزار کارش��ناس و کارمند در 40 کشور 

جهان است. 
این ش��رکت ارزش قراردادهای کنونی خود 
را 110میلی��ارد دالر اعام ک��رده که حدود 
۷2درص��د آن مربوط به طرح ه��ای خارج از 

روسیه است. 

روس اتم: ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر 
با موفقیت ادامه دارد

 راهکاری برای باز شدن
کالف سردرگم کم آبی
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قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن 
تأکید بر اینک��ه هیچ تصمیمی برای گرانی نان 
نداری��م، اعالم کرد: تنه��ا ۱۴ درصد از کاالهای 

وارداتی به کشور مصرفی هستند. 
به گزارش ایس��نا، مجتبی خسروتاج، رئیس 
سازمان توسعه تجارت روز گذشته در نشستی 
خبری گفت: تراز وزنی تجارت خارجی کش��ور 
که درسال ۱۳۹۲ معادل ۴۷.۴ میلیون تن بود، 
در پایان س��ال گذش��ته ب��ه ۷۷.۶ میلیون تن 

رسیده است. 
وی به گس��ترش تعامالت تجاری ایران اشاره 
کرد و گفت: در س��ال ۱۳۸۴ معادل ۸۰ درصد 
صادرات به ۱۹ کش��ور جه��ان صورت گرفت و 
در سال ۱۳۹۲ نیز ۸۰ درصد صادرات به هشت 
کشور جهان اختصاص یافت اما در سال گذشته 
۸۰ درصد کاالهای صادراتی مان به ۱۵ کش��ور 

جهان ارسال شده است. 
رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: در 
سال گذشته ارزش صادراتی میوه و تره بار ۹۰۰ 
میلیون دالر، پس��ته و مغز پسته ۱۲۵۰ میلیون 
دالر و محصوالت دامی ۴۳۷ میلیون دالر بوده 

است. 
مع��اون وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت به 
وضعیت صادرات کش��ور طی س��ال های اخیر 
اش��اره کرد و ضم��ن یادآوری پیش��رفت هایی 
ک��ه در ت��راز بازرگانی خارجی کش��ور حاصل 
شده اس��ت، عنوان کرد: در س��ال ۱۳۹۴ تراز 
بازرگانی خارجی مثب��ت ۹۰۰ میلیون دالر بود 
که این رقم در س��ال گذش��ته به ۲۵۰ میلیون 

دالر رسید. 
خس��روتاج با بیان اینکه طی س��ال های پس 
از ۱۳۸۹ واردات کش��ور به نوعی روند کاهشی 
به خود گرفته اس��ت، اظهار کرد: باالترین رقم 
ارزش واردات نیز مربوط به سال ۱۳۸۹ می شود 
که در آن مقطع رقمی معادل ۶۴.۵ میلیارد دالر 
واردات ص��ورت گرفت، اما اگر بخواهیم واردات 
را از منظر وزنی مورد توجه قرار دهیم در سال 
۱۳۸۸ بیش��ترین میزان واردات را داشته ایم و 
حجم واردات در این س��ال به ۵۲ هزار میلیون 

تن رسیده است. 
خس��روتاج ب��ه وضعی��ت صادرات ای��ران در 
س��ال ۱۳۹۵ اش��اره کرد و گفت: در این مدت 
اگرچ��ه در اکثر بخش ها از نظ��ر وزن صادرات 
رش��د داشتیم اما از نظر ارزش صادرات با توجه 
به وضعیت��ی ک��ه در بازاره��ای جهانی حاکم 
بود، ش��رایط متفاوت محسوب می شود. اکنون 
صادرات ما به گونه ای ش��ده که دیگر می توان از 
مبادی که پیش از این به عنوان مبادی وارداتی 
یاد می شدند به عنوان جایگاه های صادراتی یاد 
کرد.  خس��روتاج همچنین متذکر ش��د: طبق 
آماره��ای گمرکات از میان کاالهای وارداتی به 
کشور تنها ۱۴درصد مربوط به کاالهای مصرفی 

بوده است.
 

افزایش حجمی صادرات، رکود ارزش 
صادرات

وی در ادام��ه صحبت های خ��ود اظهار کرد: 
طبق فصول  کتاب مق��ررات صادرات و واردات 
براس��اس بیش��ترین ارزش در س��ال گذشته، 
۱۵ س��رفصل عم��ده تعریف ش��ده اس��ت که 
ش��رح این س��رفصل ها به این قرار است؛ مواد 
پتروش��یمی پلیمری با ت��راز مثبت ۳.۲ میلیارد 
دالر، محص��والت ش��یمیایی آلی با ت��راز مثبت 
۲.۵ میلی��ارد دالر، میوه ه��ای خوراک��ی با تراز 
مثبت ۱.۷ میلیارد دالر، سنگ آهن با تراز مثبت 
یک میلیارد دالر، محصوالت معدنی غیرفلزی، 
گوگرد و نمک با تراز تجاری ۷۰۰ میلیون دالر. 
مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
همچنی��ن عنوان کرد: در ح��وزه کودها نیز در 
س��ال گذش��ته تراز مثب��ت ۶۲۳ میلیون دالر 

حاص��ل ش��ده و در حوزه چدن، آه��ن و فوالد 
تراز مثبت ۵۱۸ میلیون دالر، مس و مصنوعات 
مس��ی با تراز مثبت ۴۷۷ میلیون دالر، ش��یر و 
محصوالت لبن��ی با تراز مثب��ت ۴۵۰ میلیون 
دالر، فرآورده ه��ای س��بزیجات با ت��راز مثبت 
۳۹۰میلیون دالر از دیگر س��رفصل های عمده 
این بخ��ش بوده ان��د.  خس��روتاج ادام��ه داد: 
همچنی��ن در ح��وزه س��بزیجات و نباتات تراز 
مثبت ۳۶۰ میلیون دالر، در حوزه فرآورده های 
غالت تراز مثب��ت ۳۳۵ میلیون دالر، در بخش 
محصوالت س��رامیکی تراز مثبت ۲۵۳ میلیون 
دالر، در بخش روی و مصنوعات آن تراز مثبت 
۲۱۲ میلیون دالر و در نهایت در بخش حیوانات 
زنده تراز مثبت ۱۵۶ میلیون دالر احصاء ش��ده 
اس��ت.  وی در ادام��ه  صحبت های خود به ارائه 
آمارهای دیگری در بخش های مختلف پرداخت 
و گفت: صادرات کاالهای عمده کش��اورزی در 
س��ال گذشته با وجود آنکه از نظر وزنی رشدی 
۱۷ درصدی را نشان می داد اما با توجه به بحث 
قیمت ه��ای جهانی از منظر ارزش��ی رش��دی 
را دنب��ال نکرده اس��ت. البته ای��ن موضوع در 
بخش های مختلف دیگر نیز مش��اهده می شود، 
به عنوان مثال در بخش معدن و صنایع معدنی 
با وجود ۶ میلیارد دالر صادراتی که از نظر وزنی 
رش��د ۳۶.۴ درص��دی داش��ته اند، از نظر ارزش 
ریالی تنها ۸.۵ درصد رشد نسبت به سال ماقبل 

آن مشاهده می شود. 
مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت ادامه 
داد: همچنین در حوزه محصوالت پتروش��یمی 
نی��ز حج��م ص��ادرات کش��ور ارزش��ی معادل 
۷.۵ میلی��ارد دالر داش��ته اس��ت که ب��ا وجود 
افزایش ۱۲ درصدی وزن صادرات این بخش در 
قیاس با س��ال ۱۳۹۴ از نظر ارزش مادی تنها 
۱۲ درصد رش��د در این بخش نس��بت به سال 

قبل مشاهده می شود. 

توسعه صادرات مهم ترین برنامه امسال
رئیس س��ازمان توس��عه تج��ارت ادامه داد: 
اکن��ون تراز تجاری برای م��ا اهمیتی به مراتب 
بیش��تر از حج��م ص��ادرات دارد. در این میان 
تولیدکنندگ��ان ما نیز به ط��ور دائم براین نکته 
اذع��ان دارند که حج��م تولید افزای��ش یافته 
و الزم اس��ت جل��وی واردات گرفت��ه ش��ود. 
برهمین اساس جلس��ات متعددی برگزار شده 
و به عن��وان مثال هفته گذش��ته در نخس��تین 
جلس��ه ش��ورای عالی صادرات با حضور معاون 
اول رئیس جمهور مس��ائلی مانن��د موضوعات 
بانک��ی و ضمانت نامه های صادراتی در دس��ت 

بررسی قرار گرفت.  معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت عنوان ک��رد: طی این مدت دولت در 
حوزه واردات الستیک اقدامات مناسبی صورت 
داد و در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان 
از باالب��ودن حجم واردات گالیه داش��تند این 
مس��ئله را به خوبی کنت��رل کرد. در حوزه های 
دیگری مانن��د لوازم خانگی و غیره نیز طی این 
م��دت واردات برخی کاالها با توجه به وضعیت 
تولیدکنندگان داخلی محدود شد و در مواردی 
نرخ ارز از ارز  رقابتی به س��مت ارز آزاد حرکت 
کرد که این موضوع موجب ش��د واردات برخی 
کاالها کنت��رل و از اولویت واردکنندگان خارج 

شود. 

کاهش بیش از ۵۰ درصدی واردات قاچاق
وی در ادام��ه صحبت ه��ای خ��ود از تصمیم 
ج��دی این وزارتخانه ب��رای کنترل قاچاق کاال 
خبر داد و افزود: طی سال های گذشته واردات 
قاچاق از ۲۵ میلی��ارد دالر به حدود ۱۲ میلیارد 

کاهش یافته است. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ 
به این س��وال  که همچنان در بدنه تولید کشور 
عده ای بر این باور هس��تند ک��ه مافیای قاچاق 
حتی ب��ه درون وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هم نفوذ پیدا کرده است، اظهار کرد: برای طرح 

چنین اظهاراتی باید س��رنخ ها هم مطرح شوند 
اما به ه��ر صورت وزارتخانه ما وظایف، منافع و 
عملک��ردی دارد که به طور ذاتی با قاچاق مغایر 
است. برهمین اس��اس طرح چنین موضوعاتی 
ش��اید بی معنی باش��د، چ��را که اص��اًل معنی 
ندارد که دس��ت مان در این بخش باشد و خود 

بخواهیم به بحث قاچاق کمک کنیم. 
خس��روتاج اظه��ار ک��رد: البت��ه برخ��ورد با 
قاچاقچیان موضوع بس��یار پیچیده ای است که 
در آن عوام��ل متع��ددی دخیل اس��ت و برای 
جلوگیری از آن نوعی برخورد سیس��تمی باید 
وجود داش��ته باشد، اما به هر صورت در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تالش بر آن اس��ت که 

این موضوع لحاظ شود. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های خود 
به موضوع نمایش��گاه های شهر تهران پرداخت 
و خاطر نش��ان کرد: با وج��ود تالش هایی که از 
چند سال پیش برای ایجاد نمایشگاه ها صورت 
گرفته همچنان در این زمینه در شهر تهران با 

کمبود فضای نمایشگاهی مواجه هستیم. 
خس��روتاج همچنی��ن ب��ه بح��ث تفکی��ک 
وزارتخانه های صنعت و تجارت از یکدیگر اشاره 
کرد و گفت: در گذش��ته تیمی در وزارتخانه ما 
مسئول بررسی این موضوع شد اما در نهایت به 
این نتیجه رس��یدیم که تفکیک این دو بخش 
از یکدیگر کارشناس��انه نیست و به صالح است 
ای��ن دو بخش در کنار یکدیگ��ر فعالیت کنند. 
همان طور که در کش��ورهای پیشرفته دنیا نیز 
صنعت و تجارت حالتی یکپارچه پیدا کرده اند. 

تصمیمی برای گرانی نان نداریم
اما رئیس س��ازمان توس��عه تجارت در بخش 
پایان��ی صحبت ه��ای خود در پاس��خ ب��ه این 
س��وال که با توجه به افزای��ش قیمت گندم آیا 
بای��د منتظر گرانی ن��ان باش��یم، توضیح داد: 
گندم در ایران جزو کاالهای اساس��ی محسوب 
می ش��ود و باید در نظر داش��ت که واردات آن 
نبای��د به تولید لطمه زن��د. به هر صورت گندم 
نوعی کاالی استراتژیک اس��ت و در این حوزه 
نباید به کش��ورهای دیگر وابسته باشیم. براین 
اس��اس الزم اس��ت هزینه ه��ای کش��اورزان و 
تولیدکنندگان در نظر گرفته ش��ود تا ش��رایط 

برای تولید این بخش مناسب و مهیا باشد. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان 
یادآور ش��د: رش��د ایران در زمینه  صادرات در 
پایان سال ۱۳۹۵ نس��بت به پایان سال ماقبل 

آن ۳.۵ درصد بوده است. 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد 3،۵ درصدی صادرات در پایان سال 9۵ خبر داد

۱۴ درصد از کاالهای وارداتی مصرفی هستند
صنعت بازرگــانی

شرایط ارائه کارت بازرگانی جهت 
صادرات کاال از مناطق آزاد اعالم شد

دفت��ر صادرات گمرک ایران ش��رایط ارائه کارت بازرگانی 
جهت ص��ادرات کاال از طریق مناط��ق آزاد تجاری را اعالم 

کرد. 
به گ��زارش گمرک ای��ران، دفتر صادرات گم��رک ایران 
به اس��تناد نامه دفتر مق��ررات صادرات و واردات س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران و نام��ه مرک��ز واردات و امور مناطق 
آزاد و ویژه درخصوص ش��رایط ارائه کارت بازرگانی و نحوه 
تش��ریفات امور گمرکی در مناط��ق آزاد تجاری- صنعتی و 
وی��ژه اقتصادی اعالم کرد:  کاالهایی که از قلمرو گمرکی به 
مناط��ق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و عیناً از 
آن مناطق به خارج از کش��ور صادر می شود، به استناد ماده 
۱۷ قانون مناط��ق آزاد تجاری- صنعتی و تبصره ۱ ماده ۸ 
قان��ون مناطق ویژه اقتصادی، مش��مول مقررات صادرات و 
واردات خواهد بود و الزم اس��ت صادرکننده نسبت به ارائه 
کارت بازرگانی اقدام کرده و س��ایر تش��ریفات نیز براس��اس 

مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی انجام پذیرد. 
مس��تفاد از ماده ۸ قانون مناطق ویژه اقتصادی و ماده ۸ 
آیین نامه اجرایی آن، همچنین ماده ۱۴قانون مناطق آزاد و 
بند ۱ اظهارنامه صادراتی نیازمند ارائه کارت بازرگانی نبوده 
و امکان اظهار محموالت صادراتی اش��اره ش��ده در سامانه 
جام��ع امور گمرکی، بدون الزام ارائه کارت بازرگانی و با اخذ 
مجوز موردی که توس��ط مدیر محترم گمرک مبدأ صادرات 

صادر خواهد شد میسر می شود. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعالم کرد
کاهش ۵۵ درصدی سهم کاالهای 

مصرفی از واردات
رئی��س کنفدراس��یون صادرات ای��ران با اش��اره به اینکه 
در س��ال ۹۱ حدود ۳۵ درص��د از کاالهای وارداتی کش��ور 
مصرفی بوده است، گفت: این سهم در پایان سال گذشته با 

۵۵ درصد کاهش به ۱۴ درصد رسیده است. 
محم��د الهوتی در گفت وگو با پایگاه خب��ری اتاق ایران، 
افزود: کاهش س��هم کاالهای مصرفی از واردات کش��ور در 
حالی اتفاق افتاده اس��ت که بخش��ی از همین ۱۴ درصد نیز 
مرب��وط به کاالهای ض��روری مانن��د دارو اختصاص دارد و 
عالوه ب��ر این، حجم کل واردات کش��ور نی��ز از حدود ۷۰ 
میلیارد دالر در سال ۹۱ به حدود ۴۳ میلیارد دالر در سال 
۹۵ کاهش یافته است.  به گفته الهوتی، در ترکیب واردات 
س��ال گذش��ته، خودرو تنها کاالیی بوده که کاماًل مصرفی 
اس��ت و مابق��ی را می توان جزو کاالهای ضروری به ش��مار 
آورد.  رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران با تشریح ترکیب 
واردات کش��ور در س��ال گذش��ته، تصریح کرد: به جز سهم 
۱۴ درصدی کاالهای مصرفی از واردات، بخش��ی از کاالهای 
وارد شده به کشور را کاالهای سرمایه ای تشکیل می دهند و 
مابقی واردات مربوط به کاالهای واس��طه ای مورد نیاز تولید 
و کاالهای اساس��ی مانند نهاده های کشاورزی و غذایی بوده 

که برای تنظیم بازار و تأمین نیاز داخل انجام شده است. 
الهوت��ی ادامه داد: حجم کاالهای س��رمایه ای وارداتی به 
کش��ور در س��ال های مختلف، بسته به ش��رایط بازار از ۶ تا 
۱۰ میلیارد دالر متغیر بوده که این میزان در س��ال گذشته 

به حدود ۱۵ درصد از کل واردات رسیده است. 
او تأکید کرد: افزایش س��هم کاالهای واسطه ای از واردات 
کشور، نشان دهنده این اس��ت که حرکتی در تولید صورت 
گرفته که رش��د ۱۰ درصدی صنعت در س��ال گذش��ته نیز 
این حرکت را تأیید می کند.  به گفته رئیس کنفدراس��یون 
صادرات ایران، در سال ۹۱، ارزش کل واردات رسمی کشور 
بالغ ب��ر ۷۰میلی��ارد دالر بوده که ح��دود ۳۵ درصد از این 

میزان به واردات کاالهای مصرفی اختصاص داشته است. 
الهوتی افزود: در س��ال ۹۵ از یک س��و ارزش کل واردات 
رسمی کش��ور به ۴۳ میلیارد رس��یده و از سوی دیگر سهم 
۳۵ درص��دی کاالهای مصرفی از واردات نیز به طور میانگین 
با ۵۵ درصد کاهش به ۱۴ درصد رسیده که اگر میزان ذخیره 
ارز ناشی از این محل را محاسبه کنیم، از خروج رقم بزرگی 

ارز از کشور جلوگیری شده است. 

دولت آینده جایگاه بخش خصوصی را 
بازتعریف کند

عض��و هیأت نمایندگان ات��اق ایران می گوی��د: مهم ترین 
مطالب��ه بخش خصوصی از دولت دوازدهم، بازتعریف جایگاه 
بخش خصوص��ی اس��ت؛ دولت باید متوج��ه اهمیت و نقش 
بخش خصوصی در اقتصاد باش��د. ب��ا حضور بخش خصوصی 

فعال و پویا مشکالت اقتصادی و بیکاری برطرف می شود. 
فره��اد فزونی، عض��و هی��أت نمایندگان ات��اق ایران در 
گفت وگ��و با پایگ��اه خبری اتاق ایران با اش��اره به مطالبات 
بخش خصوص��ی از دول��ت آین��ده می گوی��د:  »نخس��تین 
مطالبه بخش خصوص��ی از دولت دوازدهم بازتعریف جایگاه 
بخش خصوص��ی اس��ت؛ دولت ها بای��د به نق��ش و اهمیت 
بخش خصوصی در بازس��ازی اقتصاد کشور توجه داشته و به 

این رسالت باور داشته باشند.«
 او از وضعی��ت موجود انتق��اد می کند و می گوید: »به رغم 
تصویب سیاست ها و قوانین مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی 
کش��ور، بخش های اقتصادی کش��ور از دو بخش خصوصی و 
دولت��ی، به دو بخش دولت��ی و بنگاه های عمومی غیردولتی 
تغیی��ر ظاهری و محتوایی داش��ته و با افزوده ش��دن بخش 
جدید غیردولتی بدون اهلیت و با ماهیت دوگانه، عماًل نه تنها 
گشایش��ی در محیط اقتصادی برای فعاالن بخش خصوصی 
ایجاد نکرده، بلکه به نوعی ماندگاری بخش دولتی در عرصه 
فعالیت ه��ای اقتصادی با عنوان جدی��د عمومی غیردولتی، 
تحکیم و تثبیت ش��ده که عدم تحقق نتای��ج مورد انتظار از 
خصوصی س��ازی، از ش��واهد ملموس آن در اقتصاد کش��ور 
اس��ت.« او تأکید می کند:  »بخش خصوصی خواستار حذف 
واقعی دخال��ت و تصدی گری دول��ت در اقتصاد، مالکیت و 

مدیریت بنگاه هاست.«
فزونی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران می گوید:  »اگر 
جایگاه بخش خصوصی بازتعریف ش��ود، خیلی از مش��کالت 
این حوزه برطرف خواهد ش��د و اقتصاد به رونق و شکوفایی 
می رس��د.«  عضو هی��أت نمایندگان اتاق ای��ران می گوید:  
»دولت ه��ا باید بپذیرند که برای رونق اقتصاد، تولید، رش��د 
و کنت��رل بیکاری بای��د به جایگ��اه بخش خصوصی اهمیت 
خاص��ی قائل ش��وند. تجربه همه جای دنیا نش��ان می دهد 
ک��ه دولت ها متصدی و بنگاه دار خوبی نیس��تند؛ کار دولت 

سیاست گذاری، نظارت و تدوین خط مشی کالن است.«
او می گوی��د:  »بخش خصوص��ی با امید ب��ه آینده معتقد 
اس��ت که باالخ��ره دولت متوج��ه نقش و اهمی��ت جایگاه 

بخش خصوصی خواهد شد.«

معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن: 
وزارت صنعت بیش از اینکه وزارت 

فوالد باشد، وزارت خودرو است
با وجود آنکه کارشناسان دالیل مختلفی برای کم بهره بودن 
چرخه فوالد مطرح می کنند، معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن 
اصفهان یکی از مش��کالت اصلی این صنعت را پراکندگی آن 
دانس��ته و معتقد اس��ت اگر وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
مانن��د چرخه تولید خ��ودرو، چرخه ف��والد را درک می کرد، 
امروز این صنعت وضعیت بهتری داش��ت.  به گزارش ایس��نا، 
احسان دشتیانه، در س��میناری که با موضوع بازاریابی مدرن، 
فروش و صادرات محصوالت فوالدی و مواد اولیه برگزار ش��د، 
درب��اره وضعیت بازار فروش محص��والت فوالدی گفت: آزادی 
صادرات که در س��ال ۱۳۹۳ برای محص��والت فوالدی اتفاق 
افتاد خوشحالی ندارد بلکه شرکت ها باید برای توسعه صادرات 
خود مش��وق های صادراتی را ببینند تا حتی در سیستم های 
دولتی که نهادهای نظارتی با انعطاف پذیری پایینی دارند هم 
بتوانند موضوع صادرات را به شکل مناسبی دنبال کنند.  وی 
ادامه داد: ورود به بازارهای صادراتی کار دشواری است، چرا که 
هنوز هم تحریم های نانوشته ای وجود دارد. یعنی با وجود آنکه 
منع قانونی برای سیستم های بانکی وجود ندارد اما بانک های 
خارجی در پاره ای از موارد حاضر به فعالیت با تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی نیستند. 
معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان با اشاره به ریشه 
برخی مش��کالت در صنعت فوالد و محصوالت فوالدی اظهار 
کرد: در ایران گاز ارزان وجود دارد و س��نگ آهن را می توان با 
قیمت مناسب به عنوان مواد اولیه تأمین کرد، همچنین نیروی 
انسانی نیز با قیمتی نسبتا مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار 
می گیرد ولی اینکه هنوز ش��رکت های فوالدی در زیان به سر 

می برند، نشان می دهد اشکال از جایی دیگر است. 
وی اف��زود: تمام دنیا موضوع دامپینگ ب��ازار فوالد را درک 
کردند و حتی کشورهایی مانند آمریکا تعرفه ای ۲۰۰ درصدی 
ب��رای واردات فوالد خود قرار دادند، درحالی که ما هنوز س��ر 
افزای��ش تعرفه از ۵ به ۱۰ درصد دعوا داریم.  دش��تیانه اضافه 
ک��رد: در صورتی که وقتی در حوزه  ای مانند خودرو به اهمیت 
موضوع ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در چرخه های تولید اشاره 
می شود و موضوعاتی مانند اینکه هر خودرو معادل ۲۵۰ اشتغال 
غیرمستقیم است در فضای اقتصادی به گونه ای مطرح می شود 
که تمام مقامات نس��بت به اینک��ه نباید این صنعت را با تمام 
نارسایی ها و فرسودگی که دارد تعطیل کنند و تعرفه های آن 
را پایین بیاورند قانع می ش��وند، نتیجه این می ش��ود که حتی 
در زمانی که مجلس قصد می کند تعرفه های واردات خودرو را 
کاهش دهد یک مقام عالی کشور را به بازدید یکی از کارخانه ها 
می برند و موضوع از س��طح مجلس و دولت ها باال تر می ش��ود 
ک��ه بعد از آن هم بحث کاهش تعرفه ها به کلی پایان می یابد.  
وی ادامه داد: این یعنی تمام صنعت خودرو یکپارچه ش��ده و 
توانسته است تمام فضای اقتصادی کشور را قانع کند که عرضه 
یک محصول نهایی مانند خودرو و کامل بودن چرخه تولید آن 
می تواند اشتغال بسیار باال و ارزش افزوده ای را تولید کند که با 
تم��ام به روز نبودن آن محصول نهایی ارزش حفظ آن صنعت 
وجود دارد تا سود ناشی از آن تمام فعاالن و شاغالن حاضر در 

این چرخه را سرپا نگه دارد. 

مشاور وزیر راه و شهرسازی از آغاز برنامه دولت 
برای اقتصادی کردن ده ها فرودگاه نیمه تعطیل با 

ورود هواپیماهای ای. تی. آر به کشور خبرداد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
 غالمرضا س��المی گفت: درح��ال حاضر به غیر

 از پنج فرودگاه کشور باقی فرودگاه ها زیان ده بوده 
و برنامه  اصلی این بودکه پروازهای فرودگاه های 
نیمه تعطی��ل را با ورود این هواپیماها حداقل به 
روزی سه پرواز برسانیم.  وی افزود: دولت برنامه 
اقتصادی کردن ده ها فرودگاه نیمه تعطیل کشور 

را با ورود این هواپیماها رسماً آغاز خواهد زد. 
س��المی با اش��اره به انتقادات و اظهارنظرهای 
گوناگون در خص��وص خرید هواپیما، تأکید کرد 
که س��خن گفتن درخصوص این صنعت باید از 
طرف کارشناسان و متخصصین مربوطه باشد و 
درعین حال نادیده گرفتن موفقیت بزرگ دولت 

در خریدهای هوایی را غیرعادالنه توصیف کرد. 
مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه 
منتقدان از ورشکس��تگی فرودگاه ه��ا و اقدامات 
نجات دهنده و ثمربخش دولت بی خبرند، اضافه 
کرد: دولت ۱۸۰هواپیمای پهن پیکر و باریک پیکر 
با ظرفیت های باالی ۱۰۰ نفره خریداری کرده و 
در ای��ن بین خرید ۲۰ هواپیمای ۷۰ تا ۹۰ نفره 
از خانواده جت های ملخی برای اقتصادی کردن 
فرودگاه های زیان ده ضرورت داشت و حتی باید 
بیش از این، از این مدل هواپیماها خریداری شود.

 وی استفاده از بیزینس پروازهای منطقه ای را 
یکی از فرصت های از دست رفته ایران دانست و 
ادامه داد: صاحب یک کش��ورپهناور و چهارفصل 
هستیم؛ با این حال بیشتر بار جابه جایی مسافران 
چه از لحاظ تجاری و چه توریس��تی روی دوش 

جاده اس��ت و ب��ه همین دلیل حادث��ه و تلفات 
جاده ای در کش��ور زیاد است. این درحالی است 
که به کارگی��ری هواپیماهای پهن پیکر و بزرگ 
در مسیرهای کوچک اقتصادی نیست. مخصوصا 
پروازهای به س��مت یاسوج، س��نندج، همدان، 
کرمانش��اه و. . . نیاز به هواپیماهای کوچک دارد 
که می توان به وسیله آنها روزی چند نوبت پرواز 
داش��ت و اگر قرار باش��د هواپیم��ای ۲۰۰ نفره 
درهفته فقط یک بار پرواز کند مردم سفر جاده ای 
را ترجیح می دهند.  به گفته سالمی  برنامه منظم 
پروازهای منطقه ای بین استان ها مردم را به سفر 

هوایی ترغیب و دلگرم می کند. 
وی درعین حال این هواپیماها را برای اقتصاد 
خان��واده ایران��ی مناس��ب خواند و گف��ت: این 
هواپیماها نیازمند خدمه پروازی زیادی نیس��تند 
و درعی��ن ح��ال می تواند با حذف آپش��ن های 
اضافی مثل پذیرایی در مس��یرهای خیلی کوتاه، 
قیمت تمام شده بلیت را برای مسافر پایین آورد. 
همین حاال اکثر پروازهای کوتاه در اروپا با همین 
ای. تی. آرها انجام می شود که بسیار به صرفه است 
و حتی گاهی موارد در مسیرهای۲۰ دقیقه ای به 
دلیل آنکه مسافر تنها یک کیف دستی به همراه 
دارد و هزینه بار را نمی پردازد بلیت بس��یار ارزان 
تمام می شود.  مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه 
داد: اگر ش��یراز، اصفهان، تهران و مشهد را مراکز 
اصلی استانی قرار دهیم متوجه می شویم که بیش 
از اروپا امکان برقراری پروازهای کوتاه و استفاده 
از این بیزینس را داریم. درس��ت مثل شهرهای 
آلمان که به اروپای مرکزی روزی ده ها پرواز دارد 
ما هم می توانیم از موقعیت جغرافیایی کشور خود 

استفاده کنیم. 

آغاز بهره برداری از ده ها فرودگاه نیمه تعطیل با ورود 
هواپیماهای کوچک



وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید 
بر اینکه دولت با اتکا به اعتماد مردم 
توانست اقتصاد کشور را از یک بحران 
ب��زرگ نجات دهد، گفت: نباید اجازه 
دهیم ب��ار دیگر اقتصاد قربانی برخی 

کشمکش ها شود. 
عل��ی طیب نی��ا روز گذش��ته در 
گفت وگویی که وزارت امور اقتصادی 
و دارایی منتش��ر ک��رد، گفت: دولت 
یازدهم در ش��رایط بسیار نامناسبی 
ک��ار خ��ود را آغاز کرد و ب��ا طوالنی 
شدن فرآیند مذاکرات هسته ای و به 
دنب��ال آن با تاخیر در لغو تحریم ها و 
کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد، 
اما با وجود این محدودیت ها، توانست 
اقتصاد کشور را از یک بحران بزرگ و 

رو به گسترش نجات دهد. 
وی اف��زود: امروز تمام موسس��ات 
در  اقتص��ادی  معتب��ر  بین الملل��ی 
گزارش های خود چش��م انداز مثبت 
ب��رای اقتص��اد ای��ران را جایگزی��ن 
چش��م انداز بحرانی چهار سال پیش 

کرده اند. 
طیب نیا گفت: ما توانستیم اقتصاد 
ای��ران را که در س��ال 1391 کاهش 
ش��دید 7.7 درصدی تولید داخلی را 
تجرب��ه کرده بود، از ش��رایط بحرانی 
خارج کنیم. برآوردها نش��ان می دهد 
در س��ال 1395 تولید داخلی کشور 
نزدیک به 8درصد رشد داشته است. 

وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی با 
تاکید بر اینکه دولت توانس��ت تورم 
افسارگس��یخته را مه��ار کند و ثبات 
و آرام��ش را به بازار ک��اال و خدمات 
بازگردان��د، افزود: ام��روز دیگر اثری 
از نرخ ه��ای ت��ورم نقط��ه ب��ه نقطه 
س��االنه  میانگی��ن  و  45 درص��دی 
40 درص��دی که در آغ��از کار دولت 

وجود داشت، نیست. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه تحق��ق ت��ورم 
تک رقمی پس از 26 سال گفت: »ما 
توانستیم به نوس��انات شدید در بازار 
ارز پایان دهیم؛ در س��ال 1391 نرخ 
ارز جهش بزرگ 92 درصدی را تجربه 
ک��رده بود و در س��ال 1392 نیز نرخ 
ارز بیش از 22 درصد افزایش داشت، 
ام��ا در س��ال های 1393 و 1394 و 
همین طور در س��ال 1395 که شاهد 
یک جهش موقتی در آن بودیم، این 
نوس��انات کامال مهار شده و به حدود 
5 درصد تغییر س��االنه کاهش یافته 

است.«
وی بازگش��ت ثب��ات و آرامش به 
اقتصاد را دستاورد مهم دولت دانست 
که می تواند به افزایش سرمایه گذاری، 

اشتغال و تولید منجر شود. 
طیب نی��ا پی��ام اصلی سیاس��ت و 
رفت��ار دولت یازدهم را بحران زدایی و 
تنش زدای��ی و ایجاد ثب��ات و آرامش 
برش��مرد که مردم در انتخابات سال 

1392 به آن رأی دادند. 
موفقیت ه��ای  ش��د:  ی��ادآور  وی 
اقتصادی دولت در شرایطی به دست 
آمد که در بخش عمده ای از این دوره 
هم تحریم ها پابرجا بود و هم قیمت 
نفت و در نتیجه درآمد ارزی کشور با 

کاهش شدید مواجه شده بود. 
طیب نیا بر شکل گیری یک اجماع 

مل��ی برای حل مش��کالت اقتصادی 
کش��ور تاکید کرد و گفت: اقتصاد از 
بس��یاری از مناسبات اجتماعی تاثیر 
می پذیرد؛ اینکه حل مسائل اقتصادی 
نه فقط در ایران، بلکه در بس��یاری از 
نقاط جهان پیچیده و دشوار است به 
همین موضوع برمی گردد. اقتصاد یک 
مکانیسم مجرد و مستقل نیست که 
بتوان تنها برای آن سیاس��ت گذاری 

کرد. 
سیاس��ت گذاری  داد:  ادام��ه  وی 
اقتص��ادی تحت تاثیر محدودیت ها و 
ظرفیت های اجتماعی اس��ت و نتایج 
این سیاس��ت ها هم بر دیگر س��از و 

تاثیرگذار  جامع��ه  کارهای 
خواه��د ب��ود. اقتص��اد ب��ا 
بس��یاری از ابعاد اجتماعی 
رابط��ه دوس��ویه دارد و اگر 
حاشیه های سیاسی کنترل 
نش��ود، همانط��ور که قبال 
باره��ا هش��دار داده ام متن 
اقتصادی آسیب خواهد دید. 
به همین دلیل باید با اجماع 
ملی ب��ر دغدغ��ه اقتصادی 
و تمرک��ز بر آین��ده اقتصاد 
ایران یک درک مشترک از 
اولویت مس��ائل اقتصادی و 
راه حل های اصلی برای آنها 

ایجاد شود. 
طیب نی��ا تاکید کرد: حل 
نیازمند  اقتصادی  مشکالت 
پرداخت هزینه هایی اس��ت 
که جامعه باید آنها را بپذیرد 
و م��ا نباید اج��ازه دهیم بار 
دیگر اقتص��اد قربانی برخی 

کشمکش ها شود. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
انقالب  معظم  رهبری  خوش��بختانه 
بارها بر اولویت اقتصاد تاکید کرده اند؛ 
اکن��ون در جریان انتخابات ریاس��ت 
جمهوری نیز شاهد تاکید نامزدها بر 
چنین اولویتی هستیم، اما باید از این 
فراتر رویم و به راه حل مشترک برای 
مس��ائل اصلی اقتص��ادی و همکاری 
مشترک برای اجرای راه حل ها برسیم. 
وی تاکی��د ک��رد: ح��ل مس��ائل 
اقتص��ادی نیازمند حمایت سیاس��ی 
هم��ه نیروه��ای موث��ر در عرص��ه 

اجتماعی ایران است. 

ثمرات رشد اقتصادی امسال برای 
مردم ملموس می شود

وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی در 
ادام��ه با تبیین مفهوم خروج از رکود 
در اقتصاد اظهار داشت: رکود زمانی بر 
اقتصاد یک کشور حاکم است که آن 
کشور در سه فصل متوالی رشد منفی 
را تجربه کرده باش��د؛ ما در سال های 
1391 و 1392 ب��رای هش��ت فصل 
متوالی رشد اقتصادی منفی داشتیم 
و طبق تعاریف بین المللی اقتصاد ما 

در رکود عمیقی فرورفته بود. 
طیب نیا ادامه داد: با سیاس��ت های 
مناس��ب اقتصادی که از سوی دولت 
اتخاذ ش��د، در س��ال 1393 رش��د 
اقتص��ادی ما در چه��ار فصل متوالی 
مثبت شد که با همان تعاریف، خروج 

از رکود تلقی می شود. 

وی توضیح داد: با این وجود، اینکه 
آیا چنین رش��دی به معن��ای بهبود 
وضعیت اقتصادی مردم در مقایس��ه 
با س��ال 1390 اس��ت؟ قطعا نه زیرا 
در س��ال های 1391 و 1392 رش��د 
اقتصادی ما ح��دود 8 درصد کاهش 
یافت و درآمد مل��ی ما نیز با کاهش 
20 درص��دی روبه رو ب��ود که جبران 
چنین افت شدید در درآمدهای مردم 

به سادگی امکان پذیر نیست. 
وزیر اقتصاد یادآور ش��د: در س��ال 
1394 آث��ار کاه��ش ش��دید قیمت 
نفت بر اقتصاد ظاهر شد و اجازه نداد 
مس��یر بهبود اقتصادی ادامه یابد، اما 

خوش��بختانه با اجرایی شدن برجام، 
رون��ق به اقتص��اد ایران بازگش��ت و 
برآوردها نشان می دهد در سال 1395 

به رشد باالی 8 درصد رسیده ایم. 
وی یادآور ش��د: بخش عمده ای از 
این رشد در بخش نفتی اتفاق افتاده 
و به طور طبیع��ی اثر چنین رونقی با 
تاخیر در سایر بخش ها و کسب و کارها 

ظاهر خواهد شد. 
به گفته طیب نیا، در س��ال 1395، 
همه بخش ها به جز مس��کن ش��اهد 
رش��د تولید بودند، اما میزان رش��د 
بخش نفتی بیش��تر بود. بنابراین این 
ادعا که رشد اقتصادی ملموس نبوده، 
ادعای دقیقی نیس��ت ام��ا می توانیم 
انتظار داش��ته باشیم در سال 1396، 
مردم ثمرات رش��د اقتص��ادی را در 
درآمدها و کسب وکارهای شان بهتر 

و بیشتر لمس کنند.
 

شاخص های اقتصادی کشور 
مطلوب شده است

وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی 
اظهار داش��ت: عالوه ب��ر تحقق رونق 
غیرتورمی در اقتص��اد و بازگرداندن 
ثب��ات و آرامش ب��ه اقتص��اد ایران، 
مجموعه شاخص های اقتصادی امروز 
کشور نشان دهنده وضعیت مطلوب و 

متفاوت از گذشته است. 
طیب نیا یادآور ش��د: دولت در کنار 
سیاس��ت های کوتاه مدت پولی، مالی 
و ارزی و تجاری با پیگیری مس��تمر 
منجر  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 

ب��ه بهب��ود در طیف گس��ترده ای از 
ش��اخص های متداول برای سنجش 
وضعیت اقتصادی کشورها شده است. 
وی در عی��ن حال از وابس��تگی به 
نفت به عنوان یکی از کانون های اصلی 
آسیب پذیری اقتصاد ایران یاد کرد که 
منبع اصلی تامین نیازهای ارزی برای 
واردات کاال به کش��ور بوده است، اما 
دولت یازدهم موفق ش��د تراز تجاری 

غیرنفتی کشور را مثبت کند. 
طیب نی��ا با ی��ادآوری اینک��ه تراز 
تجاری غیرنفتی با کسر کردن واردات 
از صادرات غیرنفتی به دست می  آید، 
گفت: این ش��اخص نش��ان می دهد 
ت��ا چه اندازه قادر هس��تیم 
بدون اتکا به نفت و صرفا از 
محل ارز حاصل از صادرات 
غیرنفتی، نیازهای خود را از 

خارج تامین کنیم. 
ای��ن  وی،  گفت��ه  ب��ه 
ش��اخص در اغلب س��ال ها 
از جمل��ه در 37 س��ال  و 
بوده  منفی  به ش��دت  اخیر 
است و به اصطالح، کسری 
مزمن تراز تجاری غیرنفتی 
خوشبختانه  اما  داش��ته ایم 
ب��ا سیاس��ت های درس��ت 
موف��ق  تج��ارت خارج��ی 
ش��دیم در سال  94 به مازاد 
تراز تجاری غیرنفتی دست 
یابی��م.  طیب نی��ا توضی��ح 
داد: ای��ن دس��تاورد به این 
معنی است که نه تنها تمام 
ارز مورد نیاز ب��رای واردات 
کش��ور از مح��ل ص��ادرات 
غیرنفت��ی تامین ش��د، بلکه مقداری 
هم ارز اضافی در اختیار کش��ور ماند.  
وی با ی��ادآوری ت��داوم مثبت بودن 
تراز تجاری غیرنفتی در سال 1395 
با ثبت رقم مثبت 246میلیون دالر، 
آن را بیانگر تحقق یکی از اهداف مهم 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی 

برشمرد.
 

بهبود جایگاه ایران در 
شاخص های بین المللی

طیب نیا گفت: در این س��ه س��ال، 
رتبه ایران در شاخص سهولت انجام 
کس��ب و کار 32 پله، در ش��فافیت و 
کنترل فس��اد 13 رتبه و در شاخص 
ن��وآوری 35 رتبه بهبود یافت و رتبه 
ایران در شاخص کارآفرینی و توسعه 
15 پله باال رفت.   »موقعیت کشورمان 
در بین کشورهای جهان در شاخص 
آزادی اقتصادی 18 رتبه و در شاخص 
حقوق مالکیت نیز 10 رتبه ارتقا پیدا 
کرد که این موفقیت ها کامال همسو 
با تحقق سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومتی بوده است.« وزیر اقتصاد به 
شاخص فالکت به عنوان ابزاری برای 
تش��خیص اثر سیاست های اقتصادی 
دولت بر وضعیت معیشت مردم اشاره 
کرد و گفت: با سیاس��ت ها و اقدامات 
دول��ت یازدهم، ش��اخص فالکت که 
حاص��ل جمع تورم و بیکاری اس��ت، 
از 42.6 درص��د در ابتدای ش��روع به 
کار این دولت به 21.4 درصد در سال 

گذشته، رسیده است.

وابستگی اقتصاد ایران به نفت 
کم شد

وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی از 
کاهش اتکا به درآمدهای نفتی به عنوان 
سیاست دولت یازدهم یاد کرد و گفت: 
در سال 1394 س��هم نفت از منابع ما 
به 31 درصد رس��ید در حالی که زمانی 
وابستگی اقتصاد ایران به نفت 80 درصد 

بود. 
عل��ی طیب نی��ا افزود: اکنون س��هم 
درآمدهای نفتی بسیار کاهش یافته به 
طوری که در سال 1395 از 280 هزار 
میلیارد تومان بودجه و مصارف دولت، 
تنها 720هزار میلی��ارد ریال )72 هزار 
میلی��ارد تومان( آن از محل درآمدهای 

نفتی تامین شده است. 
به گفته وی، امروز درآمدهای مالیاتی 
کشور فراتر از درآمدهای نفتی است؛ به 
طوری که در س��ال گذشته باالی 113 
هزار میلیارد توم��ان درآمد مالیاتی در 
کشور داشتیم در حالی که درآمدهای 
نفتی 72 هزار میلیارد تومان بوده است 
که این دستاورد مهمی بود که تحسین 
نهادهای بین المللی را نیز در پی داشت. 

سیاست دولت برای مهار تورم 
انقباضی نبود

وزیر امور اقتص��ادی و دارایی گفت: 
ش��اید بتوان ادعا کرد رشد قربانی مهار 
تورم ش��ده اس��ت که اگ��ر چنین بود، 
اوال هن��وز رکود در کش��ور داش��تیم و 
دیگر اینکه سیاست های پولی انقباضی 

می شد، که هیچ کدام اتفاق نیفتاد. 
م��دت  ای��ن  در  اف��زود:  طیب نی��ا 
سیاست های پولی نه تنها انقباضی نبود 
بلکه همانطور که آمار نش��ان می دهد 
انبس��اطی هم بوده است. تغییر مهمی 
ک��ه در سیاس��ت گذاری پول��ی اتفاق 
افت��اد این ب��ود که انضباط بیش��تری 
پیدا ک��رد. در دولت یازدهم سیاس��ت 
پول��ی یا تغییرات حجم پول ناش��ی از 
دست اندازی به منابع بانک مرکزی نبود 
بلکه یک ابزار مستقل برای جهت دهی 

به اقتصاد بود. 
وی یادآور شد: دولت در سال 1393 
بر بخش عرضه متمرکز ش��د و اولویت 
تس��هیالت دهی را به تامین سرمایه در 
گردش مورد نی��از بنگاه ها برای به کار 
انداخت��ن ظرفیت های خالی اختصاص 
داد و در س��ال 94 هم طرح هایی برای 
پرداخت وام های خرد در جهت جبران 
کاهش قدرت خرید مردم و با تمرکز بر 
طرف تقاضا در دستور کار قرار گرفت. 

طیب نیا درباره حجم نقدینگی کشور 
نیز گفت: ترکیب نقدینگی در سال های 
گذشته به س��مت متعادل شدن پیش 
رفته است؛ رشد نقدینگی به طور عمده 
از دو طریق پایه پولی و ضریب فزاینده 
اتفاق می افتد و رشد نقدینگی از طریق 
پایه پولی اس��ت که ب��رای اقتصاد یک 

کشور مشکل آفرین است. 
وی گفت: در س��ال های گذشته به 
طور عمده رش��د نقدینگی با افزایش 
پایه پولی )چاپ پول( رخ داده ولی در 
سال های اخیر رشد نقدینگی از طریق 
نقش ضریب فزاینده در نقدینگی بوده 
و در واقع س��هم ضری��ب فزاینده در 

افزایش نقدینگی افزایش یافته است.

وعده کارشناسی وزیر اقتصاد به مردم و اهالی کسب و کار:

1396سالرونقکسبوکار بانک مرکزی اعالم کرد
فعالیت موسسات غیرمجاز متوقف شد

بانک مرکزی از توقف فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز 
ظرف سال های گذشته خبر داد. 

به گزارش »فرص��ت امروز«، بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم 
کرد: یک��ی از اقدامات جدی نظارتی بانک مرکزی در طول چهار 
س��ال اخیر، ساماندهی موسس��ات و تعاونی های موجود فعال در 
حوزه بازار غیر متش��کل پولی و نیز جلوگیری از ایجاد و توس��عه 
نهادهای پولی غیرمجاز با همکاری س��ایر دس��تگاه های ذی ربط 
بوده اس��ت. اراده جدی بانک مرک��زی و دولت یازدهم، برخورد با 
موسساتی بوده است که به شیوه های غیر قانونی و دور از ضوابط و 
اس��تانداردهای بازار پول، در این بازار حساس اختالل ایجاد کرده 
و به هیچ مرجعی پاس��خگو نبودند. در واقع، در سال های گذشته 
نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله صرافی ها، تعاونی های 
اعتب��ار، صندوق ه��ای قرض الحس��نه و ش��رکت های واس��پاری  
)لیزین��گ(، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون و غیرمس��ئول مانند 
اتحادیه کش��وری طال و جواه��ر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و 
بعضاً حتی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات ش��بکه بانکی 
کشور ایجاد شده و برخالف قوانین و مقررات یا اساسنامه خود به 
فعالیت پولی و بانکی مبادرت کرده اند. تأسیس و گسترش فعالیت 
موسسات اعتباری غیرمجاز تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد یا 
موسسات و صندوق های قرض الحسنه که عمدتاً در استان خراسان 
ش��کل گرفته اند، همگی قبل از دولت یازدهم ب��وده و عمدتاً در 
سال های 1388 تا 1390 موسسات غیرمجاز نسبت به گسترش 
فعالیت با ایجاد ش��عب فراوان در سراسر کشور اقدام کرده اند که 
متأس��فانه این دولت وارث وضعیت فعلی و تبعات بحرانی شدن 
این موسس��ات اس��ت. بانک مرکزی در دولت یازدهم با همکاری 
مراج��ع قضایی و انتظامی، ضمن جلوگیری از توس��عه قارچ گونه 
موسس��ات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفین 
بازار غیرمتش��کل پولی، سهم این بازار از سپرده های مردمی را از 
بیش از 20درصد بازار پول به کمتر از 10درصد تقلیل داده است. 

بانک ملی ایران: 
کالهبرداری 50 میلیارد ریالی در کرج مربوط به هشت 

ماه پیش است
بان��ک ملی ایران اعالم کرد: موض��وع کالهبرداری 50 میلیارد 
ریال��ی  )5میلیارد تومانی( در یکی از ش��عب ای��ن بانک در کرج 

مربوط به 8 ماه پیش بوده است. 
ب��ه گزارش  »فرص��ت امروز«، روابط عموم��ی بانک ملی ایران 
با ارائه توضیحاتی در این زمینه که به تازگی در برخی رس��انه ها 
انعکاس یافته، آورده است: پس از اطالع حراست و بازرسی بانک 
ملی ایران از وقوع کالهبرداری مالی در یکی از ش��عب شهرستان 
کرج با اس��تفاده از کارت های مرابحه و جعل امضای مش��تریان 
مراتب به مراجع قضایی و انتظامی اس��تان در شکایتی اعالم شد. 
همچنین حس��اب هایی که وجوه کالهبرداری ش��ده به آن واریز 
ش��ده بود براساس حکم قضایی مسدود شده و روند وصول مبالغ 
کالهبرداری شده به حساب بانک ملی ایران در حال انجام است. بر 
این اساس تاکنون پنج نفر درخصوص این پرونده دستگیر شده اند. 

خیز ایران برای افزایش مبادالت بانکی با ترکیه و روسیه
رئیس پژوهش��کده پول��ی و بانکی از برنامه جدی��د ایران برای 
افزایش مبادالت بانکی با ترکیه و روسیه خبر داد و گفت: انتقال 
تس��ویه حس��اب های بین المللی ایران به این دو کشور، مبادالت 
را رون��ق می ده��د. عل��ی دیوان��دری در گفت وگو ب��ا مهر گفت: 
انتقال تسویه حس��اب های بین المللی ایران از کشورهای جنوب 
خلیج فارس به روس��یه و ترکیه می تواند کمک مناسبی به رونق 
بیشتر مبادالت بانکی ایران داشته باشد و تسهیل بیشتری برای 
مبادالت بانکی ایجاد کند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: 
ترکیه و روس��یه مزیت های بس��یاری برای اقتصاد ایران دارند که 
از جمله آن، قرار گرفتن در همس��ایگی ایران اس��ت و در بدترین 
شرایط نیز، سیستم بانکی این دو کشور با ایران کار کرده اند؛ ضمن 
اینکه ش��عب بانک های ایرانی در ترکیه همیشه فعال بوده اند و به 

ایرانی ها خدمات ارائه دادند. 
وی تصریح کرد: برخی بانک های روس��ی و اماراتی نیز همواره 
با ایران کار کرده اند؛ در عین حال ش��عب بانک های ایرانی در این 
کشورها نیز، از آزادی عمل بیشتری برخوردار بوده اند به نحوی که 
برخی بانک ها همچون بانک ملی ایران که در روسیه فعال است، 

همواره فعال بوده و هیچ وقت تعطیل نشده است. 
دیواندری گفت: البته اگرچ��ه این موارد می تواند کمک کننده 
به تجارت خارجی ایران باش��د، اما برقراری س��ایر روابط از جمله 

کارگزاری ها هم الزم است. 
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خبرنــامه

بیش از ۹0 درصد تأمین مالی پروژه ها از 
سوی بانک ها انجام می شود

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت باید 
دید درحال حاضر چه اقداماتی می توان انجام داد تا نظام بانکی با 
مش��کل مواجه نشود و با اصالح نظام بانکی بتوان میزان بهره وری 
را افزای��ش داد.  عب��اس آرگون در گفت وگو ب��ا ایلنا در خصوص 
مشکالت نظام بانکی گفت: در حال حاضر تیتر اکثر خبرگزاری ها 
و روزنامه ه��ا به موضوعات بانکی اختصاص پیدا می کند. بانک ها با 
توجه به شرایط اقتصادی خاصی که پشت سر گذاشته اند و شرایط 
س��خت تحریم ها مورد انتقاد همه فعالین از مس��ئوالن دولتی تا 
بخش خصوص��ی و... قرار گرفته اند.  وی افزود: این در حالی اس��ت 
که نباید به این موضوعات دامن زد، زیرا بانک ها نیز وضعیت خوبی 
ندارند و فشار روی آنها کم نیست، از پایین بودن بهره وری تا داشتن 
مازاد نیروی انسانی و وصول مطالبات و موضوعات مربوط به کفایت 

سرمایه، آنها را درگیر کرده و باید برایشان چاره اندیشی شود. 

افت قیمت دالر و سکه
صرافان بازار ارز و طال ن��رخ هر دالر آمریکا را 3.768 تومان 
و ه��ر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.216.300 تومان 
تعیین کردند که نش��ان دهنده کاهش نرخ دالر و قیمت انواع 
س��که اس��ت. هر یورو در بازار آزاد 4.159 تومان و هر پوند نیز 
4.878 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 671.500 
تومان و هر ربع س��که 377.500 تومان فروخته شد. هر سکه 
ی��ک گرم��ی 257.000  تومان خرید و فروش ش��د و هر گرم 

طالی 18 عیار 116.957 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.768دالر آمریکا

4.159یورو اروپا

4.878پوند انگلیس

1.036درهم امارات

1.086لیر ترکیه

571یوان چین

35ین ژاپن

2.908دالر کانادا

3.838فرانک سوئیس

12.320دینار کویت

1.005ریال عربستان

320دینار عراق

70روپیه هند

884رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

506.600مثقال طال

116.957هر گرم طالی 18 عیار

1.182.000سکه بهار آزادی

1.216.300سکه طرح جدید

671.500نیم سکه

377.500ربع سکه

257.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچـــه
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز 
دوش��نبه با رشد 41 واحدی به رقم 79 هزار 
و 785 واحدی رس��ید و در آس��تانه فتح قله 
80 هزار واحدی ق��رار گرفت. به این ترتیب 
ش��اخص کل به عنوان دماسنج اقتصاد ایران، 
همچنان در مس��یر صع��ودی و فتح قله های 
رفیع تر می تازد و ضم��ن عبور موفق از نیمه 
کان��ال 79 ه��زار واحدی، راه خ��ود را برای 
صع��ود به قل��ه 80 ه��زار واح��دی و تصرف 
کانال جدید هموار س��اخته اس��ت. نمادهای 
انفورماتی��ک ای��ران، بانک مل��ت، ارتباطات 
س��یار ایران و بانک تجارت در معامالت روز 
گذشته بیش��ترین تاثیر مثبت را بر شاخص 
کل داش��ته و آن را اندکی باال کش��یدند. در 
مقابل، نمادهای پتروش��یمی مبین، پاالیش 
نفت اصفهان و سایپا بیشترین تاثیر منفی را 
بر ش��اخص کل گذاشتند. در پایان معامالت 
روز گذش��ته نی��ز گروه های��ی چ��ون بانکی، 
انفورماتیک، روی و نمادهای بازار پایه خوش 
درخش��یدند و در کانون توج��ه فعاالن بازار 

سهام قرار گرفتند.
 این در حالی اس��ت که در س��ایر صنایع، 
رونق و حرکت خاصی دیده نش��د و اوضاع بر 

طبق روال چند روز پیش، پیش رفت.
 

 ادامه واکنش مثبت سهامداران 
به انتخابات

با توجه به رشد پیاپی شاخص کل در سال 
جدید، بازار س��هام به عنوان بازاری س��ود آور 
و پر ب��ازده بس��یاری از س��رمایه گذاران را به 
خود جذب کرده اس��ت. ب��ه طوری که طبق 
آمار منتشر ش��ده، تعداد کدهای بورسی در 
ط��ی هفته ه��ای اخیر از 9 میلی��ون کد هم 
گذر کرده اس��ت. با این ح��ال تعداد فعاالن 
بازار س��هام که سرمایه آنها در گردش است، 
همچن��ان کم بوده و همین مس��ئله حرکت 
صعودی ش��اخص کل را کند کرده است. در 
این میان، فضای سیاس��ی و انتخابات نیز در 
احتیاط س��رمایه گذاران برای سرمایه گذاری 
در ب��ورس موثر اس��ت. به هر ح��ال واکنش 
بورس تهران به رغ��م انتظارات قبلی دایر بر 
حاکمی��ت رکود در فصل انتخابات بر بازارها، 
مثبت بوده اس��ت و نه  تنها س��کونی در این 
بخش احس��اس نمی ش��ود، بلک��ه بازارهای 
مالی ایران نیز اس��تقبال گرم و شایسته ای از 
فضای انتخاباتی کش��ور از خود بروز داده اند. 
در صحن��ه بین المل��ل نیز بازاره��ای جهانی 
با صعود همراه ش��ده اند. چنانک��ه بازارهای 

س��هام آس��یا در معامالت دوش��نبه یازدهم 
اردیبهشت ماه با وجود نگرانی هایی که نسبت 
ب��ه تنش ه��ای منطق��ه ای پ��س از آزمایش 
موش��کی کره ش��مالی در اوایل هفته جاری 
ایجاد ش��د، به س��طح باالتری صعود کردند. 
گرچه بس��یاری از بازارها در آس��یا و اروپا به 
دلی��ل روز جهانی کارگر تعطی��ل بودند، اما 
ش��اخص نیکی ۲۲5 ژاپن در معامالت صبح 
دوشنبه 0.4 درصد رشد کرد. شاخص اس  اند 
پی  ۲00 اس��ترالیا حدود 0.1 درصد افزایش 

یافت.
 

 آیفکس و فتح قله 930 واحدی 
برای نخستین بار

ای��ران معامالت  ش��اخص کل فراب��ورس 
روز دوش��نبه را ب��ا رش��د چش��مگیر حدود 
هش��ت واحدی پشت س��ر گذاشت و با عبور 
از م��رز 930 واحد در ارتف��اع 93۲ واحدی 
ایس��تاد. صعود آیفکس در حالی رخ داد که 
ب��ا تاثیر مثبت از جانب گروه های محصوالت 
ش��یمیایی و فلزات اساس��ی همراه ش��د. به 
این ترتی��ب نمادهای پتروش��یمی مارون و 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه به ترتیب 
پنج واحد و یک واحد در این رش��د شاخص 
نقش داشتند. در جریان معامالت روز میانی 

این هفته معامالتی، نماد گروه سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی و گردش��گری ایران و پس از 
آن نمادهای قند ش��یروان، قوچان و بجنورد 
و صنعتی بهپاک در صدر جدول بیش��ترین 
افزایش قیمتی ایستادند. در سمت مقابل اما 
نماده��ای مواد اولیه داروی��ی بالک، پاالیش 
نف��ت ش��یراز و س��رمایه گذاری س��بحان با 
بیش��ترین کاهش قیم��ت در میان نمادهای 
فرابورس��ی مواج��ه ش��دند. نم��اد ذوب آهن 
اصفهان نیز با جابه جایی بیش از 79 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش افزون ب��ر 66 میلیارد ریال 
بیش��ترین حجم و ارزش معامالتی بازارهای 
اول و دوم را به خود اختصاص داد. در این دو 
بازار در مجموع بیش از 165 میلیون سهم به 
ارزش 4۲7 میلیارد ریال دست به دست شد. 
در س��ه تابلوی معامالتی بازار پایه نیز شاهد 
نقل و انتقال 956 میلیون سهم به ارزش بالغ 
بر یک ه��زار و 153 میلیارد ریال بودیم که 
در 13 هزار و 870 نوبت دادوس��تدی انجام 
گرفت. امتیاز تس��هیالت مسکن فروردین ماه 
96 در ادام��ه رون��د چن��د روز پی��ش خود، 
بیش��ترین حج��م و ارزش معامالت��ی را در 
میان تس��ه ها به دست آورد و به عالوه دیروز 
نیز با بیش��ترین قیمت نسبت به سایر اوراق 

تسهیالت مسکن خریدوفروش شد. 

تعداد کدهای بورسی از 9 میلیون گذشت

شاخص کل در آستانه کانال 80 هزار واحدی 

اوراق صکوك اسالمی )فرابورس( و کاربرد آنها در طرح های نوآورانه )قسمت سوم(

در قس��مت قبلی ارکان انتشار صکوک بیان 
شد، در ادامه این بخش از مقاله به معرفی انواع 
صک��وک و کاربرده��ای آن می پردازیم. اوراق 
صک��وک به دو دس��ته غیر انتفاع��ی و انتفاعی 
طبقه بندی می ش��ود. از جمل��ه پرکاربردترین 
انواع صک��وک، صکوک اجاره و مرابحه اس��ت 
که بازدهی س��ود آنها به ص��ورت معین بوده و 
در گروه ابزارهای مالی انتفاعی قرار می گیرند. 

انواع صکوك
ابزارهای مالی غیر انتفاعی: 

اوراق ق�رض الحس�نه: براس��اس قرارداد 
قرض بدون بهره منتش��ر می شود، ناشر اوراق 
به میزان ارزش اس��می آنها از دارندگان اوراق 
اس��تقراض می کند و به همان مق��دار بدهکار 
اس��ت و باید در سررسید معین یا عندالمطالبه 

به آنها پرداخت کند. 
اوراق وقف�ی: اوراق به��ادار ب��ا ن��ام که به 
قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر 
می ش��ود و به اف��رادی که قصد مش��ارکت در 
طرح های عام المنفعه را دارند، واگذار می شود. 

ابزارهای مالی انتفاعی: 
اوراق مرابح�ه: ه��دف آن بیعی اس��ت که 
فروش��نده بهای تمام ش��ده ک��اال را به اطالع 
مش��تری می رساند و پس از آن مبلغ یا درصد 

اضافه تری را به عنوان س��ود تقاضا می کند. این 
اوراق بازده��ی ثاب��ت دارند و قاب��ل فروش در 
بازار ثانویه هس��تند. انواع اوراق مرابحه شامل: 
اوراق مرابحه تامین مالی، اوراق مرابحه تامین 
نقدینگ��ی و اوراق مرابحه تش��کیل س��رمایه 

شرکت های تجاری است. 
اوراق اج�اره: یک��ی از رایج تری��ن ان��واع 
صک��وک، صکوک اجاره اس��ت. م��وارد کاربرد 
صک��وک اج��اره در تامی��ن مال��ی پروژه های 
توس��عه ای و خرید  دارایی ه��ای فیزیکی نظیر 
ساختمان، ماش��ین آالت و تجهیزات است. در 
این نوع اوراق، سرمایه گذار می تواند در مقاطع 
زمانی معین، س��ود حاصل از س��رمایه گذاری 
خ��ود را دریافت کن��د. اوراق اجاره براس��اس 
عقد اجاره منتشر می ش��ود و به صورت با نام و 
قابل نقل و انتقال ک��ه بیانگر مالکیت واحدهای 
س��رمایه گذاری ب��ا ارزش براب��ر از دارایی های 
ب��ا دوام فیزیک��ی اس��ت. اوراق اج��اره مبتنی 
ب��ر س��ود معین و ثابت اس��ت، بدی��ن صورت 
که اج��اره بها را می ت��وان در ابتدای هر دوره، 
انتهای دوره یا سررس��یدهای ماهانه، فصلی و 
س��االنه پرداخت کرد. این اوراق را می توان در 
بازار ثانویه و به قیمتی که توس��ط عوامل بازار 
تعیین می ش��ود معامله کرد. انواع اوراق اجاره 
ش��امل اوراق اجاره تامین دارایی، اوراق اجاره 
تامین نقدینگی و اوراق اجاره جهت تش��کیل 

شرکت های لیزینگ است. 
اوراق استصناع: اسناد و گواهی های دارای 
ارزش یکس��ان که ب��رای تجمی��ع وجوه الزم 
جهت س��اخت کاالیی اس��تفاده می ش��ود که 

تحت تملک دارنده صکوک است. 

اوراق س�لف: از اقس��ام بیع ب��وده و عکس 
نسیه است که جهت تامین مالی تولید یا ارائه 
کاالی معین منتشر می شود. در این نوع اوراق، 
ک��االی مورد نظر توس��ط س��رمایه گذار پیش 

خرید می شود. 
اوراق منفعت: اسناد مالی بهادار که بیانگر 
مالکیت دارنده آن ب��ر مقدار معین خدمات یا 

منافع آینده از یک دارایی با دوام است. 
اوراق جعاله: اوراق مالکیت مش��اع خدمتی 
اس��ت که براس��اس ق��رارداد جعال��ه، انجام و 
تحوی��ل آن تعهد ش��ده اس��ت. بع��د از پایان 
خدمت )موضوع جعاله( صاحبان اوراق، مالک 
مش��اع نتیج��ه خدم��ت خواهند ب��ود. نتیجه 
خدم��ت ممکن اس��ت امتیاز مالی ی��ا دارایی 

فیزیکی باشد. 
اوراق مش�ارکت: س��ندی است که گویای 
مالکی��ت دارنده آن نس��بت به بخش��ی از یک 
دارایی حقیقی اس��ت و تا سررس��ید اوراق هر 
نوع تغییر قیم��ت دارایی متوجه صاحب اوراق 

مشارکت است. 
اوراق مضارب�ه: در این نوع اوراق ناش��ر با 
واگ��ذاری اوراق، وجوه متقاضیان را جمع آوری 
ک��رده و به عنوان مضارب��ه در اختیار بانی قرار 
می دهد و بانی هم در فعالیت اقتصادی سودآور 
به ک��ار می گیرد. در پایان هر دوره مالی س��ود 
حاصله براس��اس نس��بت هایی که روی اوراق 
درج ش��ده است، میان ناش��ر و صاحبان اوراق 

تقسیم می شود. 
اوراق مزارع�ه: براس��اس ق��رارداد مزارعه 
طراحی ش��ده اس��ت، بدین صورت که ناش��ر 
با واگ��ذاری ای��ن اوراق، وج��وه متقاضیان را 

جم��ع آوری کرده و با آن اراض��ی قابل زراعت 
خریداری می کند. س��پس ای��ن اراضی را طی 
ق��رارداد مزارع��ه از طرف دارندگ��ان اوراق به 
کش��اورزان واگذار می کند ت��ا روی این اراضی 
زراعت کنند و در پایان س��ال زراعی، محصول 

را با هم تقسیم کنند. 
اوراق مس�اقات: ناش��ر با واگذاری این نوع 
از اوراق به��ادار، وجوه متقاضیان را جمع آوری 
ک��رده و ب��ا آن باغ��ات قاب��ل بهره ب��رداری را 
خری��داری کرده و س��پس با وکال��ت از طرف 
دارندگ��ان اوراق ط��ی ق��رارداد مس��اقات به 
باغبان��ان واگ��ذار می کند تا به آنها رس��یدگی 
کنن��د و در پای��ان، محصول به دس��ت آمده را 
با هم تقس��یم می کنند. در ای��ن نوع صکوک، 
دارن��ده اوراق نقش مالک، ناش��ر نقش وکیل 
و باغب��ان نقش عامل و اوراق مس��اقات س��ند 

مالکیت مشاع دارندگان است. 
اوراق مش�تقه: قراردادهای بی��ن دو یا چند 
نفر که پرداخت های آن براساس موقعیت سنجی 
تعیین می ش��ود.  اوراق مش��تقه  اب��زاری جهت 
کاه��ش ی��ا انتق��ال ریس��ک به ش��مار می آیند. 
قراردادهایی نظیر س��لف، آتی، معاوضه و اختیار 

معامله از رایج ترین اوراق مشتقه هستند. 
صک��وک  اوراق  انتش��ار  س��اختار  نم��ودار   
مرابحه، س��اختار انتش��ار اوراق صک��وک اجاره، 
و  اس��تصناع  اوراق صک��وک  انتش��ار  س��اختار 
در  مضارب��ه  صک��وک  اوراق  انتش��ار  س��اختار 
 س��ایت روزنام��ه »فرص��ت ام��روز« به نش��انی

 www. forsatnet. ir آمده است. 
نمودار زیر نی��ز به طور اجمالی انواع صکوک 

را نشان می دهد.

خبر

اصالح قوانین بازار سرمایه در دستور 
کار سازمان بورس

صبح روز دوش��نبه 11 اردیبهشت ماه، نخستین همایش 
ملی حقوق بازار س��رمایه با هم��ت انجمن حقوق اقتصادی 
ایران در خانه اندیش��مندان علوم اسالمی و با حضور رئیس 
سازمان بورس و برخی از مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار 
ش��د. شاپور محمدی، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
بیان کرد: رش��ته مالی،  آی تی و حقوق، س��ه پایه اصلی در 
بازار سرمایه هستند. س��خنگوی سازمان بورس با تاکید بر 
ضرورت اصالح قانون بازار سرمایه گفت: با شناسایی خالها، 
اصالح قانون بازار و قانون تجارت در دس��تور کار س��ازمان 
بورس قرار گرفته اس��ت. وی با اش��اره ب��ه برخی از دالیل 
اصالح قوانین بازار سرمایه اظهار داشت: پراکندگی قوانین، 
مش��کالت تعاریف قانونی، عدم وجود تعریف برخی مفاهیم 
موج��ود یا جدید در بازار اوراق به��ادار و محدودیت اعمال 
حاکمیت شرکتی از جمله مواردی است که ضرورت اصالح 
قوانین بازار سرمایه را پر رنگ می کند. رئیس سازمان بورس 
با اش��اره به برخی از مواد قانونی فعلی بازار س��رمایه گفت: 
در برخ��ی از م��واد قانون از جمله ماده 35 امکان کش��ف، 
شناس��ایی و پیگیری جرایم به س��ازمان بورس داده ش��ده 
اس��ت که بر همین اساس به شکل روزانه خریدوفروش های 
افراد رصد می شود تا حرکت های شبه دستکاری به سرعت 
شناس��ایی ش��ود. محمدی به اهمیت س��المت و شفافیت 
بازار س��رمایه اشاره و اظهار داش��ت: کاهش ریسک، ایفای 
تعه��دات، نقدش��وندگی و منصفانه ب��ودن معامالت چهار 
وظیفه مهم نهاد ناظر بازار س��رمایه )س��ازمان بورس اوراق 

بهادار( است. 

آخرین وضعیت پذیرش یک شرکت 
پتروشیمی در بورس استانبول

مدیرعامل ش��رکت بورس اوراق بهادار ته��ران به برنامه 
ش��رکت بورس برای پذیرش هم زمان یک شرکت در بورس 
تهران و بورس اس��تانبول خبر داد و گفت: یک ش��رکت از 
صنعت پتروش��یمی در ح��ال طی فرآیند پذی��رش در دو 
بورس تهران و استانبول برای ورود هم زمان به این دو بازار 
اس��ت. وی با اش��اره به اینکه مذاک��رات و نامه نگاری هایی 
با مس��ئوالن بورس اس��تانبول در این خصوص انجام شده 
اس��ت، افزود: بورس اس��تانبول نیز عالقه من��د به ورود این 
شرکت است. مدیرعامل شرکت بورس اظهار داشت: چنین 
رویدادی تمرین خوبی برای ش��رکت ها اس��ت تا ش��فاف تر 
ش��وند و گزارش ه��ای خ��ود را مطاب��ق با اس��تانداردهای 
بین المللی منتشر کنند. قالیباف اصل درباره آخرین وضعیت 
پذیرش این شرکت پتروش��یمی در بورس استانبول گفت: 
فعال مذاکراتی بین سپرده گذاری های مرکزی دو بورس در 
حال انجام اس��ت تا به مجموعه ای از س��واالت پاس��خ داده 

شود. 

پذیرش هم زمان سهام ایرانسل در 
بورس تهران و ژوهانسبورگ

یک مقام مس��ئول با اش��اره به آخرین جزییات پذیرش 
شرکت های جدید بورسی گفت: برای تامین نظر سهامداران 
شرکت ایرانسل راهکارهایی همچون پذیرش هم زمان سهام 
ایرانس��ل در بورس ته��ران و ژوهانس��بورگ و نیز عرضه با 
مدل س��هام ممتاز پیشنهاد شده اس��ت. این مقام مسئول 
با اش��اره به جزییات پذیرش و عرضه اولیه س��هام ایرانسل 
در بورس تهران گفت: ایرانس��ل جزو شرکت هایی است که 
از پتانس��یل باالیی برای حضور در بورس برخوردار اس��ت. 
این ش��رکت هم از لحاظ عملکرد و توس��عه ب��ازار و هم از 
لح��اظ معیارهای راهبری واجد ش��رایط حض��ور در بورس 
در عالی ترین ش��رایط اس��ت. از طرفی هم سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد صدور مجوز برای 
فعالیت های ایرانس��ل و هم بورس اوراق بهادار تهران پیگیر 
ورود آن ش��رکت به مجموعه بورس هس��تند. ولی نکته ای 
ک��ه در مورد ایرانس��ل وج��ود دارد و احتم��اال اصلی ترین 
دلی��ل کندی فرآیند حضور ایرانس��ل در بورس بوده، بحث 
وجود س��هامدار خارجی MTN در ترکیب سهامداری آن 
اس��ت که تا حدی تصمیم گیری ب��رای عرضه در بورس را 
دش��وار کرده است. وی افزود: بورس تهران برای تامین نظر 
س��هامداران یاد شده یک س��ری راهکارها همانند پذیرش 
هم زمان سهام ایرانس��ل در بورس تهران و ژوهانسبورگ و 
نیز عرضه با مدل س��هام ممتاز پیشنهاد داده است که امید 
می رود مورد توجه و موافقت سهامداران ایرانسل قرار گیرد. 

پرداخت بیش از 2 هزار و 
221میلیارد ریال سود انواع اوراق به 

سرمایه گذاران      
س��یدکیومرث بزرگی نهاد اظهار داشت: سر رسید تسویه 
اوراق اس��ناد خزانه با نماد »اخ��زا5« ۲۲ میلیارد ریال بود 
که ماه گذش��ته به ط��ور کامل پرداخت ش��د.  به گزارش 
س��مات، مدیر مالی ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اعالم 
کرد: مبلغ ۲هزار و ۲۲1 میلیارد ریال س��ود انواع اوراق در 
فروردین ماه امسال به حساب سرمایه گذاران واریز شد. وی 
ابراز داش��ت: سود اوراق صکوک ش��رکت معدنی و صنعتی 
چادرملو، س��یمان شرق، گروه مپنا، س��رمایه گذاری امید، 
مخاب��رات ایران، فوالد مبارکه کی��ش، گروه صنعتی بوتان، 
فوالد مبارک��ه اصفهان، بانک مس��کن، خدم��ات ارتباطی 
رایتل، دانا پتروریگ کیش، پتروامید آس��یا، لیزینگ رایان 
س��ایپا، موتور- گیربکس و اکس��ل س��ایپا و تامین سرمایه 
لوتوس پارس��یان به مبلغ 1034 میلیارد ریال به حس��اب 
س��رمایه گذاران ای��ن اوراق واریز ش��د. بزرگی نه��اد ادامه 
داد: ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی در ماه گذش��ته سود 
س��رمایه گذاران اوراق مشارکت س��ینا دارو، لیزینگ رایان 
سایپا، سایپا، معدنی و صنعتی گل گهر، پاالیش نفت تهران، 
هلدین��گ خاور میان��ه، نفت و گاز پرش��یا، کارکنان صنعت 
نف��ت، لیزینگ امید، ش��هرداری های ش��یراز، مش��هد، قم، 
اصفهان به مبلغ 1068میلیارد ریال را به حساب آنها واریز 
کرده اس��ت. مدیر مالی سمات خاطر نشان کرد: سود اوراق 
گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا، بانک رفاه وصندوق های 
س��رمایه گذاری گنجینه آینده روش��ن و امی��ن یکم فردا و 
سهام شرکت های گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو از 
طریق شرکت سپرده گذاری به سرمایه گذاران این شرکت ها 
پرداخ��ت ش��د. هم اکنون 53 ن��وع اوراق )اج��اره، مرابحه، 
مش��ارکت و گواهی سپرده( در بازار س��رمایه منتشر شده 
است که سود این اوراق به صورت ماهانه یا هر سه ماه یکبار 

به سرمایه گذاران پرداخت می شود. 

نگاه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

دکتر مرسده میرسلطانی
mercedemirsoltani@yahoo. com

دکتر مهدی کنعانی
Kanani. mehdi@gmail. com

بیشترین درصد افزایش
ش��هد ایران در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که قند نیشابور در جایگاه 

دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۲,3۲948.8۲غشهد

۲,77630.0۲قنیشا

3,98510,14خنصیر

4,3505چکاوه

7,۲505قشهد

9,8404,99چافست

5,4764,98فنورد

 بیشترین درصد کاهش
المپ پارس ش��هاب صدر نشین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. گس��ترش صنایع و خدمات کشاورزی در رده 
دوم این گروه ایس��تاد. سایپا دیزل هم در میان سهم هایی 

با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.91(7,443بشهاب
)4.83(5,917تکشا
)4,43(1,143خکاوه

)4,4۲(۲,489بکام

)4,3۲(4,139پکویر

)4,۲9(847وملت

)4,۲۲(1,9۲7غشاذر

پرمعامله ترین سهم
بانک تجارت پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته 
ش��د. سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. پلی اکریل هم در 

رده های باال قرار گرفت. 
تعداد دفعهقیمتنام

114.043 674وتجارت

64,875 1۲8۲خساپا
59,041 70۲شپلي
33,916 1099وبملت
31,401 1143خکاوه
۲8,490 956خاور
۲6,1۲8 1۲71فنوال

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را پاالیش نفت 
بندرعب��اس به خود اختصاص داد. س��ایپا رتب��ه دوم را به 
دس��ت آورد. بان��ک تجارت هم در باالی جدول بیش��ترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

13۲.176 5378شبندر
83,179 1۲8۲خساپا

76,846 674وتجارت
47,610 ۲79۲خودرو
41,443 70۲شپلي
40,940 ۲45۲8آپ

39,41۲ 180۲ولساپا

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین س��هام 
معامله ش��ده را به دست آورد که بانک تجارت در این گروه 

دوم شد و پلی اکریل در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

1۲8۲3959خساپا
6743191وتجارت
70۲۲99۲شپلی
1۲71۲۲95فنوال
10991875وبملت
9561664خاور
11431657خکاوه

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروسازی زاگرس فارمد پارس به دست آورد. سایپا شیشه 

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

66661333ددام
176588۲کساپا

303۲758خمحور
8460604غدشت
1340447خریخت
4115۲94فمراد
۲741۲49تکنو

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته سرمایه گذاری اعتبار ایران در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. س��رمایه گذاری خوارزمی 

جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

1168۲.16واعتبار
8۲8۲.۲1وخارزم
5۲93۲.55کگاز

10593.17پردیس
11۲13.74ورنا

۲943۲3.89همراه
18744.00پارسیان

نماگر بازار سهام
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س�اری – دهقان -مدیرعامل شرکت 
توزیع برق مازندران از سرمایه گذاری یک 
هزار و 390 میلیارد ریالی در ش��بکه های 
توزیع برق مازندران طی دو س��ال گذشته 
خبر داد . مهندس قاسم شهابی گفت : این 
میزان سرمایه گذاری برای توسعه و احداث 
ش��هری و روستایی و اصالح و بهینه سازی 
شهری و روستایی و کاهش تلفات صورت 
گرفته است . وی خاطرنشان کرد : در سال 
94 مبلغ 215 میلیارد ریال و در س��ال 95 
مبلغ 185 میلیارد ریال در توسعه و احداث 
ش��هری و در توس��عه و احداث روس��تایی 
نی��ز جمع��ا" 222 میلیارد ریال س��رمایه 
گذاری ص��ورت گرفته اس��ت . مدیرعامل 
 ش��رکت توزیع برق مازن��دران همچنین از 
سرمایه گذاری 298 میلیارد  ریالی در اصالح 

وبهینه سازی شهری طی دو سال اخیر خبر 
داد . شهابی اظهار داشت : در اصالح و بهینه 
سازی شبکه های روستایی نیز  در سالهای 
94 و 95 جمعا" 283 میلیارد ریال سرمایه 

گذاری ش��ده اس��ت . وی از کاهش تلفات 
به عنوان یک��ی از اقدامات موثر و مفید در 
مجموعه وزارت نیرو و توانیر نام برد و یادآور 
شد : برای کاهش تلفات در مجموعه توزیع 

برق مازندران در دو سال اخیر 158 میلیارد 
ریال سرمایه گذاری صورت گرفته و میزان 
تلفات نیز کاهش چشمگیری داشته است . 
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت 
: همچنین در این مدت 475 کیلومتر شبکه 
فشار متوسط و 1120 کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف در حوزه توزیع برق مازندران احداث 
شده است . شهابی گفت : در سال 94 تعداد 
یکهزار و 450 دس��تگاه ترانسفورماتور و در 
س��ال 95 تعداد یک هزار و 920 دس��تگاه 
ترانسفورماتور با ظرفیت 284 هزار و 825 
کیلوولت آمپر در حوزه توزیع برق مازندران 
نصب شده است . وی افزود : ساالنه 50 تا 60 
هزار مشترک به تعداد  مشترکان توزیع برق 
مازندران افزوده می شود و تعداد  مشترکان 
تحت مدیریت این ش��رکت ب��ه حدود 13 

میلیون مشترک رس��یده که بیش از 760 
هزار مشترک مصارف عادی شهری و 511 
هزار مش��ترک عادی روستایی و 13 هزار و 
570 مشترک مصارف سنگین می باشند . 
 مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران تعداد 
پس��ت ه��ای ف��وق توزی��ع در مجموعه 
تع��داد  و  دس��تگاه   56 ش��رکت  ای��ن 
 92 آن  در  موج��ود  ترانس��فورماتورهای 
دستگاه با ظرفیت دو هزار و 582 مگاولت 
آمپر برشمرد و گفت : حداکثر بار همزمان 
در س��ال گذش��ته 1824 مگاوات و میزان 
انرژی تحویلی به ش��بکه ش��ش میلیارد و 
230 میلی��ون و 766 هزار و 880 کیلووات 
ساعت بوده که پنج میلیارد و 394 میلیون 
و 126 هزار و 650 کیلووات س��اعت آن به 

مصرف مشترکان رسیده است . 

تبریز – ماه�ان فالح- مدیرکل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی آذربایجان ش��رقی در آیین اختتامیه جشنواره 
موسیقی شمس در تبریز، گس��ترش نهادهای مدنی را 
اهتم��ام جدی و باور عمیق دولت عنوان کرد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، دکتر محمد محمدپور با اعالم این 
مطلب اظهار داش��ت: اعتقاد و باور دولت بر این اس��توار 
 اس��ت که فعالیت های فرهنگی هن��ری و فرآیند های 
سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی بای��د با حضور نخبگان 
فرهنگ��ی و هن��ری انجام گیرد و اهال��ی فرهنگ و هنر 
خودش��ان پای کار بیایند و کارهای این حوزه را بر عهده 
بگیرند. وی با اشاره به اینکه اصحاب فرهنگ وهنر حامالن 
فرهنگ و هنر به نس��ل های آینده هستند، به مصادیق 
اعتماد دولت به اصحاب فرهنگ و هنر اشاره کرد و افزود: 
دولت یازدهم، تصمیم گیری و برنامه ریزی در حوزه های 

فرهنگی هنری را در سطوح مختلف سیاسیت گذاری، به 
اصحاب فرهنگ وهنر واگذار کرده است و بر این امر تاکید 
ف��راوان دارد. دکتر محمدپور اف��زود: تعیین راهبردهای 
فرهنگ��ی و هنری بر عه��ده حاکمیت اس��ت تا اهداف 
کالنی که از خواس��ت مردم ناشی می شود را شناسایی 
کرده و بسط و گسترش داده و موانع را از سر راه فرهنگ 
و هنر بردارد. وی اظهار داش��ت: ارتقای فرهنگ و هنر و 
رف��ع تصدی گری دولت در این حوزه، جزو اهداف دولت 
اس��ت که در این راستا در سطح کالن کشوری و استانی 
اقدامات موثری صورت گرفته اس��ت که تاسیس انجمن 
های فرهنگی و هنری همچون انجمن عاشیقالر از جمله 
این امور و مصداق اعتماد دولت به اصحاب فرهنگ و هنر 
است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، تاکید کرد: 
تشّکل های صنفی تشریفاتی نیستند و اگر قرار باشد دولت 

رفع تص��ّدی گری کند و حوزه فرهنگ و هنر را به خود 
مردم واگذار کند، خود انجمن ها و موسس��ات فرهنگی 
هنری هستند که می بایست اینگونه کارها را تصّدی گری 
کنند. وی، به پیش��ینه غنی و افتخارآمیز ایران در حوزِه 
فرهنگ و هنر اشاره کرد و گفت: مرزهای جغرافیایی نمی 
توانند مانع گس��ترش فرهنگ و هنر شوند و می بایست 
فضایی فراهم ش��ود تا تمام دنی��ا با افتخارات فرهنگی و 

هنری ما آشنا شوند. دکتر محمدپور، موسیقی را هنری 
آسمانی عنوان کرد و گفت: زمانی که تمدن ماشینی روح 
انسان را خموده می کند موسیقی می تواند آن را طراوت 
و تعالی بخشد. وی تاکید کرد: موسیقی زبانی بین المللی 
و مش��ترک بین انسانهاست و می تواند چون پلی ما را با 
دنیا مرتبط س��ازد و براین اساس می بایست از پتانسیل 
غنی و قدرتمند این حوزه برای معرفی فرهنگ و هنر غنی 
اسالمی و ایرانی بهره گیریم. دکتر محمدپور با تاکید بر 
لزوم گسترش موسیقی فخر و همچنین گسترش متوازان 
فرهنگ و هنر در همه  رشته ها، گفت: نمی توان به مسأله 
فرهنگ نگاه کاریکاتوری داشت و به عرصه ای از فرهنگ 
و هنر نگاهی کالن و پررنگ داش��ت و به عرصه دیگر بی 
توجه بود. الزم به ذکر اس��ت در این آیین از برگزیدگان 

جشنواره موسیقی شمس تجلیل شد.

اصفهان- خبرن�گار فرصت ام�روز - دهمین 
روی��داد در مس��یر موفقیت با حضور امیر وهوش��ی 
مدیرعامل ش��رکت رهنم��ا فعال در زمین��ه فناوری 
اطالع��ات در س��الن همایش های بین الملل��ی اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
اتاق بازرگانی اصفهان،امیر کشانی معاون جوانان اتاق 
بازرگانی اصفهان در این رویداد گفت:در مسیر موفقیت 
فرصتی برای انتقال تجربه و انگیزه بخشی به جوانان 
برای کارآفرین شدن است . وی تصریح کرد:در 9 دوره 
برگزاری این رویداد ،جوانان با مسیر کارآفرینی فعاالن 

اقتصادی موفق آش��نا شدند . عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اکوسیستم کارآفرینی 
اس��تان گفت:کارآفرینان در اکوسیستم مناسب رشد 

و تعالی پی��دا می کنند و وجود نی��روی متخصص و 
خالق در اصفهان بایس��تی ،بستر مناسبی برای رشد 
کارآفرینان فراهم سازد. امیر وهوشی کارآفرین حوزه 
فن��اوری اطالعات در این رویداد صب��وری  را ویژگی 
بارز هر کارآفرین برش��مرد و گفت: با صبر و حوصله 
می توان استعدادهای خود را شکوفا کنیم . استمرار و 
پیگیری از ویژگی افراد صبور است . وی داشتن تمرکز 
بر فعالیت را از دیگر ویژگی کارآفرینان موفق برشمرد و 
گفت:به کار گرفتن تمام توان فکری روی یک موضوع 
می تواند شمارا به نتایج درخشان منجر کند ولی اگر در 

چند حوزه کاری بخواهید تمرکز کنید موفق نخواهید 
ش��د. وی تاکید کرد:یک کارآفرین موفق باید تش��نه 
کارش ،پاکباخته و صبور باش��د و در مسیر فعالیتش 
از شکس��ت ترس نداشته باش��د. امیر وهوشی متولد 
1356 اصفهان اس��ت .با راه اندازی و ایجاد سایت های 
تولید محتوا ،فروش کتاب و موسیقی به ایرانیان خارج 
از کشور فعالیت خود را آغاز کرد .اولین سیستم خرید 
آنالین را در کشور راه اندازی کرد و با ایجاد سیستم های 
ارزش افزوده برای اپراتورهای تلفن همراه همواره نقش 

موثری در کسب وکار ارتباطات داشته است.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - مدیرش��رکت 
مخابرات آذربایجان غربي در مراس��م اعیاد شعبانیه ، 
والدت امام حس��ین )ع( و حض��رت ابوالفضل العباس 
)ع( را ب��ه بس��یجیان، جانبازان و خان��واده های معزز 
ش��هدا و ایثارگران وتمامي همک��اران تبریک گفت و 
از تالش��هاي این بزرگواران در راستاي اهداف انقالب 
اس��المي و دوران هشت س��ال دفاع مقدس قدرداني 
 نم��ود.  به گ��زارش خبرنگ��ار فرصت ام��روز : دکتر

 اس��معیل زاده در ادامه افزودند : امام حس��ین )ع( با 
پاسداری از اسالم ناب محمدی )ص( از اسالم و ارزش 

های اسالم پاسداری نمودند و ما هم باید در پاسداري از 
دین اسالم و آرمانهاي انقالب اسالمي راه شهدا را ادامه 
دهیم  . دکتر اسمعیل زاده در ادامه افزودند : بدون تردید 
اگر امروز مردمان ایران اسالمی بدون هراس از تهدیدات 
دشمنان به زندگی روزمره خود ادامه می دهند، نتیجه 
رشادت ها و رادمردی های جانبازان وایثارگران  دالوری 
است که با اهدای جسم و جان خود، امنیت و مصونیت 
را برای کشور و هموطنان خود به ارمغان آورده اند.  در 
ادامه این مراسم حاج آقا برزگر مسئول ستاد اقامه نماز 
استان طی سخنانی ضمن تبریک ایام گرامیداشت اعیاد 

شعبانیه و روز جانباز با بررسی ابعاد مختلف نهضت قیام 
امام حسین )ع( و حضرت ابوالفضل العباس )ع( و تاثیر 
آن بر انقالبهای کنونی گفت : روز جانباز یادآور ایثار و 

از خودگذش��تگی بزرگ جانباز عرصه تاریخ و آموزگار 
عشق و ایثار حضرت ابوالفضل )ع( می باشد ، جانبازان 
همچون نگینی درخش��ان بر تارک انقالب اس��المی 
میدرخش��ند و اس��طوره های صبر و مقاومت   و ایثار، 
محسوب می شوند که باید قدر و منزلت آنان را به خوبی 
دریافت.اجراي سرود و پخش کلیپ  و برگزاري مسابقه 

کتبي  از دیگر برنامه هاي این مراسم بود. 
در پای��ان از تعدادي از ایثارگران ، جانبازان وخانواده 
هاي شهدا و بسیجیان نمونه  با اهداي لوح تقدیر تجلیل 

بعمل آمد .

تبری�ز - ماهان ف�الح- رئیس کل دادگس��تری 
آذربایجان ش��رقی در مراس��م اعط��اء پروانه تخصصی 
اعضای هی��أت مدیره اتحادیه مش��اورین امالک تبریز 
کاه��ش هزینه های مادی و روان��ی مراجعان را یکی از 
اهداف دس��تگاه قضایی  اعالم کرد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، در این جلسه که در محل سالن اجتماعات 

دادگستری تبریز برگزار شد حجت االسالم والمسلمین 
مظفري، کاهش هزینه های مردم در مراجعه به دستگاه 
های اجرای��ی و قضایی را از تکالی��ف حاکمّیت عنوان 
کرد و برخورد ناشایس��ت و طوالنی ش��دن رس��یدگی 
ب��ه درخواس��ت های مراجع��ان را از جمله مش��کالت 
 ذکر و اع��الم کرد: طوالنی ش��دن روند رس��یدگی به 
درخواست های موجه شهروندان، موجی از نارضایتی و 
به تبع آن تحمیل هزینه های متنوع مادی و روانی را به 
دنبال داشته است. وی افزایش میزان بهره وری از طریق 

اِعمال سیاست های بازدارنده را یکی از اهداف دستگاه 
قضایی اعالم کرد و گفت: ساماندهی بنگاه های امالک 
بنابر افزایش روزافزون حجم اختالفات صورت گرفته در 
این حوزه، یکی از مراکز مورد نظر این سیاست ها است؛ 
هدف دستگاه قضایی، کاهش هزینه های مادی و روانی 
مراجعان است. رئیس کل دادگستری استان تغییر باورها 
و دگرگونی فرهنگ جامعه را از دالیل عمده اختالفات 
مردم و در نتیجه مراجعه به دس��تگاه قضایی و افزایش 
پرونده های قضایی عنوان کرد و غالب چنین مشکالتی را 

قابل حل دانست و بیان داشت: با اجرای طرح ساماندهی 
مشاورین امالک و خودرو، از ورود بسیاری از پرونده ها 
به دادگستری کاسته خواهد شد. در ابتدای جلسه معاون 
پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری استان گزارشی از 
روند اجرایی دستورالعمل ساماندهی مشاورین امالک و 
خودرو ارائه داد. در پایان جلسه پروانه تخصصی اعضای 
هیأت مدیره اتحادیه مشاورین امالک تبریز در راستای 
اجرای دستورالعمل ساماندهی مشاورین امالک و خودرو 

توسط رئیس کل دادگستری استان اعطاء شد. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران خبرداد 
سرمايه گذاری يک هزار و 390 ميليارد ريالی در شبکه های توزيع برق مازندران طی دو سال گذشته

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

گسترش نهادهای مدنی باور عميق و اهتمام جدی دولت است

در دهمین رویداد در مسیر موفقیت معاونت جوانان اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد

یک کارآفرین موفق باید تشنه کارش و پاکباخته و صبور باشد

با حضور مدیر شرکت مخابرات آذربایجان غربي در مراسم   اعیاد شعبانیه صورت گرفت

تقدیر از ایثارگران ، جانبازان وخانواده هاي شهدا و بسیجیان نمونه 

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

کاهش هزینه های مادی و روانی مراجعان از اهداف دستگاه قضایی است

اخبار

بازدید مشاور وزیر نیرو از مناطق 
عملیاتی استان خوزستان

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران 
و هیات همراه از مناطق عملیاتی اس��تان خوزس��تان بازدید کردند. در 
این بازدید که جمعی از مسئولین این شرکت نیز حضور داشتند، سید 
یعقوب مرادی، مش��اور وزیر نیرو در امور ایثارگران با حضور در مناطق 
فکه و دهالویه و زیارت مزار شهدای گمنام از روند ساخت و ساز یادمان 
شهید چمران و شهید آوینی که احداث بخشی از آن ها بر عهده وزارت 
نیرو می باش��د دیدن کرد. مرادی ضمن گرامی داش��تن یاد و خاطره 
شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: با توجه به اینکه در سال های 
اخیر مردم زیادی از سراس��ر ای��ران در قالب کاروان های راهیان نور به 
مناطق عملیاتی جنوب و غرب سفر می کنند، نیاز به احداث مکان هایی 
جهت اسکان این زائرین بیش از پیش احساس می شد، بنابراین وزارت 
نیرو برنامه های جامع و مدونی را برای تأس��یس و راه اندازی امکانات  

رفاهی در نظر گرفته است.

مدیرعامل برق گستان:
3 میلیارد تومان برای مدیریت مصرف و 
کاهش پیک در گلستان اختصاص یافت

گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  
علی اکبر نصیری در نشست خبری با 
اصحاب رسانه استان گلستان اظهار 
داش��ت: بیش از 60 میلی��ارد تومان 
طلب از مش��ترکان خانگ��ی و اداری 

داریم که اگر پرداخت شود قول گرفتیم که 50 درصد از این مطالبات 
را در استان گلستان هزینه کنیم.وی با بیان اینکه پرداخت بدهی سبب 
پیشرفت شرکت توزیع نیروی برق می شود، تصریح کرد: یک سیستم 
منظمی در خصوص کنتورهای دس��تکاری ش��ده داری��م و کنتورها 
مصرفشان مورد نظارت قرار می گیرد و اگر مصرفش از یک حدی کاهش 
پیدا کند پیمانکاران میزان دستکاری کنتور را تشخیص و افراد متخلف 
را جریمه می کنند.مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان یادآور 
شد: این افراد به مراجع قضایی معرفی می شوند و بحث های حقوقی و 
قضایی آنها نیز دنبال می ش��ود.نصیری با بیان اینکه 30 میلیارد تومان 
برای پروژه های روس��تایی و شهری اعتبار داشتیم که 70 درصد از این 
اعتبار جذب شده است، افزود: در سال گذشته اقدامات خوبی را در سطح 
استان افزایش دادیم.وی با بیان اینکه 5 میلیارد تومان در بخش کاهش 
تلفات برق در استان گلستان هزینه کردیم، افزود: از محل کاهش تلفات 
توانستیم خدمات رسانی خوبی در بخش های محروم داشته باشیم و به 
افزایش ولتاژ و کیفیت آن کمک کنیم.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق گلستان تاکید کرد: با توجه به اسناد باالدستی شرکت توزیع نیروی 
برق گلس��تان موضوعات مختلفی در دست پیگیری و اجرا دارد.وی به 
اهمیت فعالیت ها و راهبردها در کاهش تلفات برق اشاره کرد و گفت: در 
این راستا افزایش ضریب توان، متعادل سازی بار ترانسفورماتورها، استفاده 
از تجهیزات با راندمان باال، حذف و کاهش شبکه فشار ضعیف و توسعه 
تولید پراکندگی را دنبال می کنیم.مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
گلس��تان با تاکید بر اینکه رطوبت نس��بتا باال در برخی شهرستان ها و 
گرمای بس��یار زیاد سبب افت بار می ش��ود، افزود: پیک مصرفی ما در 
زمس��تان 370 مگابات است و در تابستان این عدد به یک هزار و 100 
مگابات می رس��د.نصیری با بیان اینکه 700 مگابات اضافه بار در فصل 
تابستان داریم، گفت: در همه ساعات تابستان مشکل نداریم و بیشترین 
مصرف ما در س��اعت 13 تا 15 اس��ت که اگر دس��تگاه های اجرایی و 
کشاورزان کمک کنند نیاز به سرمایه گذاری جدیدی در استان نداریم.
وی به سرقت های ترانس ها مزارع کشاورزان اشاره کرد و گفت: شرکت 
برق این آمادگی دارد پس از زمان برداشت به کشاورزان کمک کند که 
ترانس های خود را جمع آوری کنند و در زمان فصل داشت به نصب این 
ترانس ها کمک کند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان یادآور 
شد: 3 میلیارد تومان اعتبارات مدیریت مصرف و کاهش پیک در سال 
1396 به ما تخصیص داده ش��ده اس��ت که امید داریم در سال 1396 
بتوانی��م آن را جذب کنیم.نصیری افزود: یکی از موضوعات اساس��ی و 
استراتژیک شرکت، موضوع کاهش خاموشی ها است و برای تحقق این 
هدف در چشم انداز س��ال 1404 نیاز به اتخاذ راهبردها و فعالیت های 
موثر در امر برنامه ریزی و تامین منابع در ش��رکت می باشد.وی با بیان 
اینکه در سال گذشته با مدیریت خوبی که داشتیم به علت افت بار شاهد 
خاموشی نبودیم، افزود: افزایش پایداری شبکه، افزایش سرعت اتفاقات 
و عملیات، حذف کاهش انرژی توزیع نشده با برنامه، عایق بندی و کابلی 
شدن شبکه ها از جمله مواردی است که در راستای کاهش خاموشی ها 

دنبال می کنیم.

مدیر فني اجرایي راه و شهرسازي گلستان :
 صنعت ساختمان یكي ازبخش هاي 

تاثیر گذاردراقتصاد کشور است
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر فني اجرایي راه و شهرسازي 
 گلس��تان با بیان نقش مستقیم و غیر مس��تقیم صنعت ساختمان در 
 بخش هاي مختلف اقتصادي اجتماعي، گفت: در حال حاضر بخش قابل 
توجهي از اقتصاد کش��ور متاثر از این بخش است.به گزارش اداره روابط 
عمومی اداره کل راه و شهرس��ازی استان گلستان، مهندس "اسدا...پناه 
یزدان" در مراس��م آغاز به کار پانزدهمین نمایش��گاه تخصصی صنعت 
ساختمان، تاسیسات، سیستم های سرمایشی و گرمایشی، افزود:  براي 
تقویت این بخش نیازمند اس��تفاده از صنایع نوین و هوش��مند سازي  
صنایع بوده تا با افزایش طول عمر س��اختمان ها، ذخیره انرژي، کاهش 
هزینه ها، بر رونق این بخش و توسعه اقتصادي کشور بیفزاییم.وي معتقد 
اس��ت: دولت با فراهم س��ازي زیرساخت هاي الزم و بخش خصوصي با 
مشارکت در س��رمایه گذاري ها، به موفقیت و توسعه پایدار این بخش 
کمک خواهند کرد.مدیر فني واجرایي راه و شهرس��ازي گلستان افزود: 
وزارت راه و شهرس��ازي در جهت حمای��ت از تولید کنندگان و عرضه 
کنندگان محصوالت ساختماني بخصوص فناوري هاي نوین نیز، برنامه 
هایي در دس��ت اجرا دارد.پناه یزدان، تعامالت بین دستگاهي در داخل 
کشور ،برگزاري نمایشگاههاي مختلف با حضور سازندگان وفعاالن صنعت 
ساختمان و همچنین ارتباط با کشورهاي همسایه و پیشرفته جهان را 
براي ورود فناوري هاي نوین، الزام مهم دیگري براي توس��عه این بخش 
ذکر کرد.پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، تاسیسات، 
سیس��تم های سرمایش��ی و گرمایشی عصر روزچهارش��نبه با حضور 
65شرکت داخلی و نمایندگی کشورهای خارجی و تنی چند از مسووالن 
اس��تانی و شرکت کنندگان در محل نمایشگاه بین المللی گلستان در 
گرگان گشایش یافت.در این نمایشگاه نمایندگی شرکت های خارجي 
و8 استان کش��ورتولیدات خود را برای بازدید عموم به نمایش گذاشته 
اند.این نمایشگاه در سالن سرپوشیده 6 هزار متر مربعی نمایشگاه بین 
 المللی گلستان از ساعت 16 تا 21 روزهای 6 تا 9 اردیبهشت برای بازدید 
عالقه مندان به صنعت س��اختمان دایر است واداره کل راه و شهرسازي 

استان گلستان براي دومین سال پیاپي در این نمایشگاه حضور دارد.

اخبار

مسئول کمیته اطالع رسانی وتبلیغات ستادانتخابات 
شهرستان شاهرود: 

روابط عمومی ها نقش موثری در تحقق 
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات دارند

ش�اهرود- خبرن�گار فرصت ام�روز - به 
گ��زارش روابط عموم��ی معاونت اس��تانداری و 
فرمانداری ویژه شاهرود ،عباس اعتماد درجلسه 
شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان 
شاهرود با موضوع کمیته اطالع رسانی وتبلیغات 
س��تاد انتخابات این شهرستان افزود: تحوالت فرهنگی منشاء تحوالت 
سیاس��ی ،اقتصادی و ... دولتها بر بستر قانون است و روابط عمومی ها 
 با رصد و اقدام به موقع  بس��یاری از چالش ها و آس��یب ها را شناسایی 
می کنن��د. مدیرروابط عمومی معاونت اس��تانداری وفرمان��داری ویژه 
شهرستان شاهرودتاکید کرد: درانتخاباتها بسیاری از دشمنان داخلی و 
خارجی نظام مقدس جمهوری اس��المی به دنبال ضربه زدن به ریشه 
اس��الم و اتحاد مسلمین هس��تند. وی ادامه داد: حضور گسترده اقشار 
مختلف مردم در انتخابات ، تعیین سرنوش��ت مردم به دس��ت خود و 
موجب نامیدی دشمنان است . اعتماد نخستین پیش شرط حل بنیادی 
مس��ایل و رفع مش��کالت فراگیر جامعه را افزایش س��طح آگاهی ها و 
فرهنگ جامعه برشمرد و تاکید کرد: روابط عمومی ها با داشتن ارتباط 
موثر با رس��انه ها ،مردم و مدیران دستگاه اجرایی همیشه می توانندبه 
عنوان  پل ارتباطی،  مش��کالت را سریعتر شناسایی کنند  مدیرروابط 
عمومی معاونت استانداری وفرمانداری ویژه شهرستان شاهرودبا اشاره 
به نقش روابط عمومی ها در ایجاد ش��ور و نشاط سیاسی و بسترسازی 
فرهنگی، اجتماعی و سیاس��ی، خواس��تار تالش اعضای کمیته اطالع 
رسانی برای رقابت سالم و تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات 

شد. 

رشد 28 درصدی پیشنهادات ارائه شده 
در سامانه ن�ظام مشارکت شرکت گاز 

استان بوشهر 
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- دبیر نظام مشارکت شرکت گاز 
استان بوشهر از رشد 28 درصدی پیشنهادات ارائه شده از سوی کارکنان 
و مشارکت حداکثری ایشان خبر داد. مهندس باقر پاپری مقدم با اعالم 
خبر فوق افزود : فعالیت نظام پیشنهادهای شرکت گاز استان بوشهر از 
سال 87 آغاز گردیده که از آن زمان تا کنون،  افزون بر 5000 پیشنهاد از 
سوی کارکنان مطرح و بیش از200 جلسه تخصصی نیز به منظور بررسی 
این پیشنهادها برگزار شده است.  ایشان در ادامه با قدردانی از  مشارکت 
و همفکری کارکنان در امر ارائه و ثبت پیشنهادها اضافه نمود: در همین 
ارتباط طی س��ال گذش��ته بیش از 1500 پیش��نهاد از سوی کارکنان 
اخذ گردید که این آمار نمایانگر رش��د 28  درصدی ثبت پیش��نهادات 
 نس��بت به سال قبل می باش��د .  وی با بیان اینکه تحقق این مهم گواه 
 مس��ئولیت پذیری و عالقمندی کارکنان نسبت به بهبود مستمر امور 
در شرکت  می باشد، افزود : امروزه در بخش نظام مشارکت که با هدف 
اس��تفاده از فکر و اندیش��ه کارکنان جهت مسئله یابي و حل مشکالت 
شرکت ایجاد گردیده، شاهد گسترش کار گروهی و مدیریت مشارکتی 
می باش��یم که این مهم ، خود نشان از رعایت اس��تاندارد های الزم در 
س��طوح باال با دانش بر اثربخشی نظام پیش��نهادها در توسعه و نوآوری 
دارد. وی تصریح نمود: در این شرکت همانند سال های قبل پس از اخذ 
پیشنهادات، ، ثبت در دبیرخانه و ارسال به کمیته تخصصی جهت بررسی 
، مطابق با آیین نامه اقدامات الزم صورت مي گیرد که در همین راس��تا 
خوشبختانه طی سال 95 شاهد مشارکت حداکثری  کارکنان بود ه ایم. 

توسط مدیرعامل توانیر صورت گرفت
دو انتصاب در شرکت  برق منطقه ای 

خوزستان  
اهواز- خبرنگار فرصت امروز - دو نفر از کارمندان شرکت سهامی 
برق منطقه ای خوزستان توسط آرش کردی به عضویت کارگروه بررسی 
پدیده اثر ریزگردها در صنعت برق منصوب ش��دند.  آرش کردی طی 
احکام جداگانه ای رضا جعفری و هادی رخ فروز  را  به مدت دو س��ال 
به عنوان نماینده و عضو کارگروه بررسی پدیده اثر ریزگردها در صنعت 
برق منصوب کرد  تا زیر نظر معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت 
توانیر انجام وظیفه نمایند. وی در حکم انتصاب این افراد آورده اس��ت : 

امید است در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشد. 

بازدید 1800 نفر از موزه آب شهر اراك 
در تعطیالت نوروز96

اراك- خبرنگار فرصت امروز - طی تعطیالت نوروز سال 1396 
بیش از1800 توریس��ت ایرانی و خارجی از موزه آب شهر اراک بازدید 
نمودند. به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب استان مرکزی 
حمید رضا عزیز محمدی از همکاران این شرکت و مسئول موزه آب شهر 
اراک با اعالم این خبر اظهار داش��ت: بازدید از این موزه طی تعطیالت 
نوروز امس��ال  نسبت به یک سال گذشته با استقبال بیشتری از سوی 
ش��هروندان اراکی و مس��افران نوروزی مواجه گردید. وی  جمع آوری، 
نگهداش��ت ، نمایش وحفظ و احیای میراث گذشتگان در بخش های 
مرتبط با آب  همچون استحصال ، انتقال ، توزیع و بهره برداری و فنون 
بکار رفته در آن را از جمله اهداف برپایی موزه آب عنوان نمود و افزود: 
بازدید کنندگان ضمن بازدید از این موزه با تاریخ آب و آبیاری ، تکنیک 
وفن اس��تفاده  وبهره برداری از آب ، اهمیت آب و استفاده بهینه از آن 
در زمینه های شرب و کشاورزی در منطقه استان مرکزی آشنا شدند. 
وی افزود :ماکت هایی از آثار وابنیه قدیم و ش��اخص های مرتبط با آب 
مانند چاه آب و شیرآب های قدیمی ، اسناد مربوط به آب از قبیل خرید 
انش��عاب ، وسایل سنتی مرتبط با آب و ابزار و لوازم اندازه گیری آب از 

جمله وسایلی هستند که در این موزه به نمایش گذاشته شده است.

درکارگروه امور بانوان و خانواده مالرد تصریح شد
 توانمندسازی بانوان 

با محوریت تولید و اشتغال
مالرد- م�ژگان علیقارداش�ی- در اولین 
جلسه کارگروه بانوان و خانواده شهرستان مالرد 
که به ریاست مجتبی شاهقلیان معاون سیاسی 
انتظامی فرمانداری و با حضور رابطین امور بانوان 
ادارات و روستاهای این شهرستان برگزار شد، رویکرد امسال این کارگروه 
با توجه به شعار سال که اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال نامگذاری شده ، 
توانمندسازی بانوان و برگزاری کارگاههای آموزشی تعیین و ابالغ گردید.  
ش��اهقلیان در جمع اعضای این کارگروه، وظیفه کارگ��روه امور بانوان 
وخانواده را هماهنگی و تنظیم امورات مرتبط با زنان و خانواده ها براساس 
سیاست های کالن نظام و دولت برشمرد و گفت: با توانمندسازی بانوان، 
میزان اثرگذاری و نقش آنها در جامعه بیشتر شده و تحقق شعار امسال 
میس��رتر خواهد ش��د. وی نیاز به آموزش و توجه به تحقیق و پژوهش 
در حوزه بانوان را ضروری دانس��ت و از دس��تگاههایی که جامعه هدف 
بیش��تری در حوزه زنان دارند خواس��ت برنامه های خود چه به صورت 
محلی و بومی و چه آن دسته از برنامه هایی که از سوی ادارات کل ابالغ 
می شود را تا جلسه آتی به دبیر خانه این کارگروه ارائه نمایند. چراغی 
مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان مالرد هم گزارشی از 
اقدامات صورت گرفته در س��ال گذشته را بیان نمود. 11 جلسه با 45 
مصوبه و حضور در 7 نمایشگاه ملی و استانی بخشی از این اقدامات است.

تبریز -  ماهان فالح- با رقابت 365 نفر دهمین 
دوره مس��ابقات قرآن و نهج البالغه ویژه کارکنان و 
همس��ران آنان و بیس��ت و یکمین دوره مسابقات 
ق��رآن، نهج البالغ��ه و اذان ویژه فرزن��دان کارکنان 
ش��رکت گاز استان آذربایجان شرقی با عنوان »بهار 
در بهار« برگزار می ش��ود. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان 
شرقی، دبیر ش��ورای فرهنگی شرکت گاز استان با 
اعالم این خبر اظهار داشت: دهمین دوره مسابقات 
قرآن و نهج البالغه ویژه کارکنان و همس��ران آنان 

و بیست و یکمین دوره مسابقات قرآن، نهج البالغه 
و اذان وی��ژه فرزندان کارکنان ش��رکت گاز اس��تان 
 در اواس��ط اردیبهشت ماه امس��ال برگزار می شود. 

محمدعلی فتح ال��ه زاده افزود: انس و الفت با قرآن 
کریم و آشنایی کارکنان و خانواده ها با مفاهیم قرآنی 
و نهج البالغ��ه از اهداف برگزاری این مس��ابقات می 
باشد. وی افزود: تعداد شرکت کنندگان در این دوره 
از مسابقات نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش 
 یافته  و در سال های اخیر رشد قابل توجهی را نشان 
می دهد که حاکی از اقبال بیشتر کارکنان و خانواده 
آنان به فعالیت های قرآنی است. رئیس روابط عمومی 
شرکت گاز استان تأکید کرد: داوری مسابقات قرآن 
برعهده قاریان و اس��اتید قرآنی مطرح ش��هر تبریز 

خواهد بود. فت��ح اله زاده با اش��اره به فعالیت های 
قرآنی در شرکت گاز استان، تصریح نمود: برگزاری 
کالس قرآن در هفته یک جلسه برای مدیران و روسا، 
تالوت ترتیل در بین الصالتین با تفس��یر پرداخت 
هزینه کالس قرآن فرزن��دان، برگزاری محفل انس 
 ب��ا قرآن کریم در ماه مبارک و پرداخت هزینه های 
کالس های قرآنی فرزندان کارکنان از جمله فعالیت 
های قرآنی در ش��رکت گاز استان می باشد. وی در 
پای��ان از اعزام نفرات برتر این مس��ابقات به مرحله 

کشوری شرکت ملی گاز ایران خبر داد.

مسابقات قرآنی »بهار در بهار« در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار می شود

رش�ت- مهناز نوبری- مس��ئولین این ش��رکت و 
مس��ئولین ادارات شهرس��تان رودس��رطی نشس��تی با 
ش��هروندان این ش��هر ضمن معرفی پروژه جمع آوری و 
دفع بهداش��تی فاضالب و احداث تصفیه خانه فاضالب 
رودسر ضرورت اجرای آن را از نگاه مردمی مورد بررسی 
قرار دادند. س��ید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به اینکه از سال گذشته 
مطالع��ه و اجرای پ��روژه فاضالب توس��ط همکاران این 
شرکت پیگیری می شد افزود: زمین تصفیه خانه فاضالب، 
زمین ایستگاههای پمپاژ خریداری شده و جاده دسترسی 
نیز تعیین گردید. وی نهایی شدن برجام و مراودات ایران 
را عامل اصلی حضور جمهوری اس��المی ایران در بانک 

سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی عنوان کرد و گفت: یکی 
از توانایی های دولت،دریافت مجوز وام از این بانک پس از 
امضاء اساسنامه آن بود. مدیرعامل آبفای گیالن با تأکید 
بر اینکه مسئولیت اجرای پروژه فاضالب با آبفای گیالن و 
وزارت نیرو می باشد، افزود: هیچ کاری بصورت انفرادی در 
جامعه بشری قابل انجام نیست و مجموعه عوامل شهری 

باید در پیشبرد پروژه و تسریع در روند اجرای آن همکاری 
نمایند. مهندس حسینی جمعیت برخوردار از این پروژه 
را 46000 نف��ر اعالم کرد و گفت: 1071 هکتار س��طح 
شهرس��تان رودسر تحت پوشش این طرح قرار دارند که 
7 هکتار مربوط به زمین تصفیه خانه و 3300 مترمربع 
مربوط به زمین های ایس��تگاههای پمپاژ می باشد. وی 
ضمن تقدیر از س��من ها و گروههای م��ردم نهاد اظهار 
 داشت: با توجه به لزوم آگاهی شهروندان از مزایای پروژه و 
س��ختی های زمان اجرا انتظار می رود این اقشار یاریگر 
ش��رکت در اطالع رس��انی و تنویر افکار عمومی باشند. 
مهندس حس��ینی با اعالم آثار مخرب ورود فاضالب به 
رودخانه ها تصریح کرد: این پروژه تأثیر خوبی بر محیط 

زیس��ت دارد و فاضالب رها ش��ده در انهار جمع آوری و 
با استانداردهای بین المللی تصفیه و وارد آبهای پذیرنده 

خواهد شد.

مدیرعامل آبفای گیالن درنشست عمومی با شهروندان رودسر: 
46000 نفر ازجمعیت شهری از اجرای طرح بهداشتی فاضالب رودسر بهره مند خواهند شد
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و  مصرف کنندگ��ان  حمای��ت  س��ازمان 
تولیدکنندگان تاکید کرد که مصرف کنندگان 
از ش��رکت های پیش فروش کنن��ده خودرو که 
فاقد نمایندگی رس��می و مجوز پیش فروش از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، خودرو 

نخرند. 
و  مصرف کنندگ��ان  حمای��ت  س��ازمان 
تولیدکنندگ��ان اع��ام ک��رد که ب��ا توجه به 
تماس های مکرر شهروندان به سامانه دریافت 
و رس��یدگی ب��ه ش��کایات ای��ن س��ازمان در 
خصوص عملکرد ش��رکت هایی که نس��بت به 
پیش فروش خ��ودرو تبلیغ و اق��دام می کنند، 
اطاعیه ای برای پاس��خگویی به بخشی از این 
س��واالت، صادر ش��ده که به این ش��رح است:  

»پی��رو اطاع رس��انی های قبلی این س��ازمان 
در راس��تای وظای��ف نظارتی، افزایش س��طح 
آگاهی و پیش��گیری از بحران ها در حوزه های 
مختلف از جمله بازار خودرو و با توجه به ماده 
۵ آیین نام��ه اجرایی قان��ون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو، مصوب ۲۸ فروردین 
۱۳۹۵ هی��أت وزیران، پیش ف��روش خودرو از 
سوی ش��رکت های عرضه کننده خودرو، صرفا 
در قال��ب اخذ مج��وز از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت امکان پذیر اس��ت و انتش��ار هرگونه 
آگهی و تبلیغات، مبنی بر پیش فروش خودرو 
بدون اخذ مجوز مربوطه ممنوع بوده و پیگرد 

قانونی دارد. 
همچنین اش��خاص حقیق��ی و حقوقی که 

فاقد نمایندگی رس��می هس��تند، به هیچ وجه 
مجاز ب��ه عرضه خ��ودرو در قالب پیش فروش 
نیس��تند، لذا از متقاضیان خرید خودرو تقاضا 
می ش��ود پیش خرید خودرو را صرفا از طریق 
نمایندگی های مجاز که نسبت به اخذ مجوز از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کرده اند، 

انجام دهند. 
ب��ر این اس��اس، به منظ��ور پیش��گیری از 
بروز مش��کات ناش��ی از عدم ایفای تعهدات 
ش��رکت های عرضه کنن��ده خودرو، س��ازمان 
حمای��ت مصرف کنندگ��ان و تولیدکنندگ��ان 
از تم��ام متقاضیان خرید خودرو درخواس��ت 
می کند از خرید خودرو در قالب پیش فروش از 
شرکت های فاقد مجوز اکیدا خودداری کنند. 

نش��ریات، جراید و رس��انه های عمومی نیز 
موظفند درخواست چاپ آگهی های مربوط به 
پیش فروش خودرو توسط کلیه عرضه کنندگان 
خودروهای داخلی و نیز وارداتی، ش��رکت های 
واس��طه ای، لیزینگ، واحدهای صنفی و . . . را 
مشروط به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت منتش��ر کنند و شماره و تاریخ مجوز 

اخذ شده را در آگهی درج کنند. 
ضمن��ا ش��ماره تلف��ن ۲۲۰۵۸۵۶۰ ب��رای 
پاس��خگویی به اصالت آگهی صادره و سامانه 
دریافت و رس��یدگی به ش��کایات مردمی این 
سازمان با شماره تلفن ۱۲۴ در سراسر کشور، 
آم��اده دریاف��ت و رس��یدگی به گزارش��ات و 

شکایات مردمی در این زمینه است. 

هشدار سازمان حمایت به متقاضیان پیش خرید خودرو

جهان نوی��ن آریا نماینده رس��می فروش و 
خدمات پس از فروش نیس��ان ایران در پاس��خ 
به استقبال بی نظیر عاقه مندان، شرایط فروش 
متن��وع محصوالت خود را ب��ا وام بدون بهره و 

تخفیف ویژه آغاز کرد. 
سهراب زمان زاده، مدیر فروش جهان نوین 
آری��ا با اعام این خبر، بیان کرد: در ش��رایط 
ف��روش به��اری، برای نخس��تین ب��ار فروش 
اقس��اطی هر سه تیپ نیسان جوک آغاز شده 
اس��ت. عاقه مندان در طرح فروش شرایطی 
و موع��د تحوی��ل ۳۰ روزه، می توانن��د در دو 
 پرداخت خ��ودروی خود را تحوی��ل بگیرند. 
وی ش��رایط فروش و تخفیف های قابل توجه 
تیپ های خودروی کراس اوور نیسان جوک را 
تش��ریح کرد و گفت: نیس��ان جوک اسپورت 
ب��ا ۶۶ میلی��ون وام بدون به��ره )بازپرداخت 
۱۲ ماه��ه( و در دو پرداخ��ت ۵۵ میلی��ون 
)در زم��ان ثبت ن��ام( و ۵۵ میلی��ون)۳۰ روز 
پس از ثبت نام(؛ نیس��ان ج��وک پاتینیوم با 
۴۰ میلی��ون وام بدون به��ره )بازپرداخت ۱۰ 

ماه��ه( و در دو پرداخ��ت ۵۴ میلی��ون )در 
زم��ان ثبت نام( و ۵۴ میلی��ون )۳۰ روز پس 

از ثبت ن��ام( و نیس��ان جوک اس��کای پک با 
۵۰ میلی��ون وام بدون به��ره )بازپرداخت ۱۰ 

ماه��ه( و در دو پرداخ��ت ۴۰ میلی��ون )در 
زم��ان ثبت نام( و ۳۹ میلیون )۳۰ روز پس از 

ثبت نام( فعال است. 
 مدیر فروش جهان نوین آریا، همچنین به دو 
طرح فروش شرایطی ایکس تریل اشاره و بیان 
کرد: ایکس تریل با قیمت ۲۴۸ میلیون تومان در 
دو طرح فروش شرایطی شامل بازپرداخت  ۱۲ 
ماهه و وام ۱۲۴ میلیون و بازپرداخت ۱۰ ماهه 
 و وام ۱۰۰ میلیون تومان تعریف ش��ده اس��ت. 
وی ب��ه تخفیف های ویژه و بیم��ه بدنه رایگان 
در فروش بهاری نیس��ان اش��اره کرد و افزود: 
همچنین مش��تریانی که تمایل به خرید نقدی 
داش��ته باش��ند، می توانند عاوه بر بیمه بدنه 
رایگان��ی که برای تمامی ش��رایط فروش فعال 
شده اس��ت، از تخفیف های نقدی نیز بهره مند 
شوند. تخفیف های در نظر گرفته شده در طرح 
فروش نقدی، ب��رای خودروه��ای ایکس تریل 
۸ میلی��ون تومان، جوک اس��پورت ۴ میلیون، 
جوک پاتینیوم ۳ میلیون و جوک اسکای پک 

۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. 

در س��ال های فعالی��ت صنع��ت خ��ودرو در 
کش��ور پ��س از انقاب اس��امی، ب��ه منظور 
کمک جه��ت خودکفایی و رون��ق این صنعت 
و صنای��ع دیگ��ر کش��ور، مفهومی ب��ا عنوان 
 »مه��ر عدم س��اخت داخ��ل« ش��کل گرفت. 
مهم تری��ن کارک��رد ای��ن مفهوم ای��ن بود که 
ب��ه قطعات��ی که مش��ابه آنها در کش��ور تولید 
می ش��د، اجازه واردات داده نشود. با این حال 
در دهه 7۰ اس��تفاده از کارک��رد این طرح به 
مرور کاه��ش یافت و پس از آن ال��زام قانونی 
خود را از دس��ت داد. به ای��ن ترتیب، با توجه 
به تاثیرات س��ازنده و مثبت این قانون بر نحوه 

فعالیت و ش��رایط تولی��د در صنعت، در یکی، 
دو ماه آخر س��ال گذش��ته باز هم بحث ایجاد 
قانونی با این محتوا به طور جدی مطرح ش��ده 
اس��ت و به نظر می رسد با پیگیری های انجمن 
قطعه سازان کش��ور و همکاری وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت و گمرک کش��ور، قرار اس��ت 
ب��ه زودی اجرای مجدد ای��ن طرح باز هم رنگ 

واقعیت به خود بگیرد. 

قطعه سازان توان تولید نیاز داخل را دارند
ب��ه  گفته ی��ک عض��و هیات مدی��ره انجمن 
قطعه سازان، در نتیجه از بین رفتن کارکرد این 

ط��رح بود که اوضاع به س��متی رف��ت تا اینکه 
ش��رایط برای ورود کاالهایی که مشابه آنها در 
کش��ور تولید می ش��د، فراهم و تولید کنندگان 
 روز به روز تحت فش��ار بیش��تری ق��رار گرفتند. 
رضا هاش��می در یکی از اظهارنظرهای خود با 
تاکید بر اینکه این مسئله باعث شد قطعه سازان 
با بحران و فاجعه مواجه شوند، گفت: »در حال 
حاضر درص��د کمی از قطعات به ک��ار رفته در 
خودروه��ای تولید کش��ور مربوط ب��ه قطعات 
خارج��ی اس��ت و ای��ن قطعات عمدت��ا چینی 
هس��تند و با توجه به توانمندی صنایع کشور، 

این سهم می تواند حتی به صفر میل کند.«

کاهش دغدغه از جریان ورود کاال
در راس��تای حمای��ت از قطعه س��ازان 
داخل و پیگیری طرح مهر عدم س��اخت، 
انجم��ن قطعه س��ازان در آخرین  دبی��ر 
گفت وگ��وی خود از تدوی��ن این طرح با 
همکاری گمرک و وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت خب��ر داد و گفت: »در طرحی 
که ب��ا همکاری وزارت صنع��ت در حال 
بررسی اس��ت بنا داریم به واسطه برخی 
اقدام��ات تعرف��ه ای و دریافت مجوز مهر 
عدم س��اخت، از قطعه س��ازان و قطعات 

تولیدی در کشور حمایت کنیم.«

اخیرا در برخی ش��بکه های اجتماعی فیلمی 
از یکی از برنامه های تلویزیونی منتشر شده که 
در آن فردی مدعی اختراع خودروی آب س��وز 
ش��ده اس��ت؛ ادعایی ک��ه عضو هی��أت علمی 
دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی آن  را رد 
می کند.  ش��هرام آزادی در گفت وگو با ایس��نا 
در رابط��ه با ادعای امکان حرکت خودرو با آب 
به جای بنزی��ن، اظهار کرد: تم��ام این ادعاها 
و دیگر ادعاهای مش��ابه ب��دون هرگونه مبنای 
علمی و کارشناس��ی ب��وده و نوعی عوام فریبی 

برای مقاصد خاص است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه اگر مبن��ای علمی برای 
ب��ه حرک��ت در آوردن خودرو ب��ا آب به جای 
س��وخت های متع��ارف همچ��ون بنزین وجود 

داش��ت، خودروس��ازان جهانی باید تاکنون به 
این فناوری دست می یافتند، خاطرنشان کرد: 
خودروس��ازان خارجی ساالنه میلیاردها دالر با 
اس��تفاده از برترین متخصصان برای تحقیق و 
توسعه در صنعت خودرو هزینه می کنند، ولی 
ب��ا این حال تاکن��ون هیچ ک��دام از این مراکز 

ادعای تولید خودروی آب سوز را نداشته اند. 
عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوس��ی ادام��ه داد: بنابراین بای��د از مدعیان 
تبدی��ل کردن خودروهای متعارف به خودروی 
آب س��وز پرس��ید چگونه مدعی دس��ت یافتن 
به چنی��ن فناوری با مناب��ع و امکانات محدود 
خود شده اند، در حالی که مراکز میلیارد دالری 
خارجی تاکنون چنین ادعایی نداشته اند.  وی 

اف��زود: در حال حاض��ر باالترین فن��اوری که 
صنعت خ��ودروی جه��ان در زمینه اس��تفاده 
از س��وخت های جایگزین به آن دس��ت یافته، 
فناوری اس��تفاده از هیدروژن در پیل سوختی 
اس��ت. در این فناوری که هن��وز تجاری و عام 
نش��ده، در فعل و انفعاالتی، هیدروژن در پیل 
س��وختی به انرژی الکتریکی ب��رای به حرکت 
درآوردن خودرو تبدیل شده و خروجی سیستم 
نیز آب است که از اگزوز خارج می شود.  آزادی 
با بیان اینکه پیش بینی می ش��ود ظرف ۱۰ تا 
۲۰ س��ال آینده بیش��تر خودروه��ای تولیدی 
در جهان از س��وخت هی��دروژن برای حرکت 
اس��تفاده کنند، تصریح کرد: ام��ا اینکه از آب 
برای به حرکت درآوردن خودرو اس��تفاده شود 

از نظر مبانی عقلی و علمی کاما مردود است.  
ب��ه گ��زارش ایس��نا، فیلمی که اخی��را در این 
زمینه در برخی ش��بکه های اجتماعی منتش��ر 
ش��ده به ظاه��ر مربوط به حضور ف��ردی به نام 
»ع. ج« مدعی تبدیل خودروهای بنزین س��وز 
به آب س��وز در یکی از برنامه ه��ای تلویزیونی 
شبکه س��ه سیما با اجرای رضا رشیدپور است.  
در این فیلم فرد نامبرده مدعی اس��ت با هزینه 
حدود ۶۰۰ هزار تومان خودروی بنزین سوز را 
به  خودرویی آب س��وز تبدیل می کند. این فرد 
مدعی شده از ۲۶ کشور جهان دعوتنامه برای 
ارائه اختراع��ش دریافت کرده، اما به هیچ کدام 
از این دعوتنامه ها پاس��خ نداده زیرا می خواهد 

این تکنولوژی در اختیار مردم خودش باشد. 

مهر عدم ساخت داخل روی قطعات خودرو

یک استاد دانشگاه: 

ادعای اختراع خودروی آب سوز کذب است

آغاز فروش بهاری نیسان با وام بدون بهره

گزارش2
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پیام مدیرعامل ایران خودرو به مناسبت روز کارگر 
چرخ های توسعه ایران با اندیشه و 

بازوان کارگران می چرخد
مهندس هاش��م یکه زارع، مدیر عام��ل گروه صنعتی ایران 
خودرو طی پیامی ضمن پاسداش��ت روز کارگر این روز را به 
همه کارگران به ویژه همک��اران خود در گروه صنعتی ایران 

خودرو تبریک گفت. 
به گزارش پرش��ین خ��ودرو، در پی��ام مدیرعام��ل گروه 
صنعتی ایران خودرو به مناسبت ۱۱ اردیبهشت آمده است: 
روزکارگر، این روز ارزش��مند را به هم��ه همکاران خود که 
مومنان��ه در س��نگر تولید ملی مجاه��دت می کنند، تبریک 
می گوی��م. حضور در ای��ن عرصه خدمت و تاش��گری مایه 
مباهات همگی ماس��ت چرا که به عن��وان عضوی از خانواده 
صنعت در نظام مقدس جمهوری اسامی و در کشور متمدن 
عزیزم��ان ایران، در سایه س��ار خیمه تولی��د که مایه عزت و 

سربلندی است، خدمت می کنیم. 
 

تبریک مدیرعامل سایپا در آستانه فرا رسیدن روز کارگر: 
تبریک به دستانی که تمدن آفریدند

مهدی جمالی، مدیر عامل گروه خودروس��ازی س��ایپا به 
مناس��بت فرارس��یدن روز کارگر، ضمن تقدی��ر از زحمات 
تمام��ی کارگران به خص��وص کارگران گروه خودروس��ازی 

سایپا، طی پیامی این روز را تبریک گفت. 
به گزارش پرش��ین خودرو مدیرعامل گروه خودروس��ازی 
س��ایپا با اشاره به عنوان سال ۱۳۹۶ »اقتصاد مقاومتی تولید 
و اش��تغال« در پیام خود اعام داش��ت: هرگونه کاالیی که 
توسط انس��ان تولید می شود ساخته دس��تانی است که اگر 
نبودند و نباش��ند هیچ ایده ای نمی توانس��ت شکل بگیرد و 
هیچ س��ازه ای هم س��اخته نمی ش��د. اگر بگوییم که معنای 
تم��دن یعنی کلی��ه دس��تاوردهای مادی و ملموس بش��ر، 
در آن ص��ورت می توانیم بگوییم اگر دس��ت کارگران نبود، 
ما ش��اهد هی��چ تمدنی ه��م نبودیم. پیامبر اک��رم)ص( هم 
با بوس��یدن دس��ت کارگ��ر می خواس��تند به م��ا بیاموزند 
 آنچ��ه ام��روز داریم ب��ه برکت این دس��تان توانمند اس��ت. 
 گ��روه خودروس��ازی س��ایپا در س��ال ۹۵ توانس��ت حدود 
۶۰۰ ه��زار دس��تگاه خودرو تولی��د کند. دس��تیابی به این 
موفقیت وابس��ته به دست هایی بود که دل در کف گرفتند و 
دالورانه کار کردند، دست هایی که گرد و غبار از نام و نشان 
س��ایپا زدودند و این نام و نشان را نخستین کردند در عرصه 
صنع��ت خودروس��ازی، پس همه با هم ب��ه احترام کارگران 

بایستیم و روزشان را شادباش بگوییم. 
 

رئیس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد
تولید برای صادرات با تولید برای داخل 

تفاوت دارد

سازمان توسعه تجارت برای کمک به صادرات خودروهای 
تولید داخل آماده همکاری با شرکت های خودروساز داخلی 

و طرف های خارجی آنها است.
مجتبی خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد 
برنام��ه ریزی این س��ازمان برای صادرات خودرو در س��ال 
جاری گفت: یک��ی از موضوعات اصل��ی در بخش صادرات، 
بحث زنجیره ارزش است که امروزه در مناطق مختلف جهان 

با اهمیت بسیاری پی گیری می شود.
وی ادامه داد: رییس جمهور نیز در نامه اخیر خود در مورد 
صادرات از وزارت صنعت خواس��ته اند که در مورد چگونگی 

ورود به بحث زنجیره ارزش بررسی و برنامه ریزی شود.
خس��روتاج تصری��ح کرد: یک��ی از مهمترین ح��وزه های 
صادراتی کش��ور، بخش خودرو است زیرا برای ورود به بازار 
صادراتی خودرو باید ش��رایط وی��ژه ای را در نظر گرفت، از 
جمله بحث بازار تولید و مصرف قطعات یدکی، ش��رکت های 
توزیعی و همچنین اس��تانداردهای سوخت و محیط زیست 

که برای هر کشور تفاوت می کند.
معاون وزیر صنعت افزود:  اگر خودروسازان ما می خواهند 
س��همی در بازار صادراتی داشته باش��ند باید تولیداتشان با 
اس��تاندارد های موجود همسان باشد و قراردادهای مشترک 

را تنها با شرکت اصلی و مادر منعقد کنند.
وی تفاهم های س��ال گذش��ته در حوزه خودرو را مقدمه 
یکس��ری از س��رمایه گذاری های مش��ترک با شرکت های 
خارجی دانس��ت و افزود: هدف تمامی این تفاهم ها، بستن 

قراردادهای هدفمند برای ورود به بازار صادراتی است.
خسروتاج الزام برای صادرات حداقل ۳۰ درصد از تولیدات 
را از اتفاق��ات خوب قراردادهای خودرویی جدید دانس��ت و 
افزود: در یکی از این قراردادهای ش��رکت پژو طرف خارجی 
ما اس��ت که دارای شبکه وسیع فروش و خدمات در سراسر 
 جه��ان بوده و ب��ه خوبی می توان��د راه ما را ب��رای ورود به 

بازار های جهانی باز کند.
وی مدیران خودروس��از ایرانی را خطاب قرار داد و گفت: 
اگر م��ی خواهیم حداقل ۳۰ درصد تولی��دات خود را صادر 
کنیم باید بر اساس استانداردهای جهانی و قواعد بازار دست 
ب��ه تولی��د زده و خود را با زنجیره تولید ش��رکت های مادر 

لینک کنیم.

توضیحات یک خودروساز درباره توقف 
تولید یک محصول

شرکت پیشرو دیزل  آسیا درباره خبر منتشره درباره توقف 
تولید برخی اتوبوس های داخلی توضیحاتی ارائه کرد. 

به گزارش ایس��نا، پیش از این اعام ش��د که در اس��فند 
ماه سال گذشته تولید اتوبوس شهری O457 شرکت ایران 
خ��ودرو دیزل و اتوبوس ش��هری LCK 6120G ش��رکت 

پیشرو دیزل  آسیا متوقف شده است. 
در همین رابطه ش��رکت پیشرو دیزل آسیا در توضیحاتی 
اع��ام کرده اس��ت: تولی��د خودروه��ای جمعی براس��اس 
مصوب��ات دولتی و اس��تاندارد کش��ور اس��ت و بای��د برای 
رعایت حفظ محیط زیس��ت و تاش ب��رای کاهش آلودگی 
ه��وا، تولیدکنندگ��ان خودروهای جمعی، تولیدات ش��ان با 

استانداردهای روز دنیا مطابقت داشته باشد. 
بر همین اس��اس شرکت پیشرو دیزل آس��یا برای رعایت 
م��وارد ذکر ش��ده محصوالت خ��ود را براس��اس به روزترین 
اس��تانداردها تولید می کند و محصوالت گذش��ته را که فاقد 

استاندارد روز هستند از خط تولید خارج می کند. 
 LCK الزم ب��ه ذکر اس��ت بع��د از توقف تولی��د اتوبوس
6120G، اتوبوس های به روز با اس��تاندارد آالیندگی یورو ۴ 

و ۵ و حتی یورو ۶ در این مجموعه در حال تولید است. 
 

برنامه زمان بندی تولید و عرضه بنزین 
مطابق استاندارد ملی ایران تعیین شد

برنامه زمان بندی تولید و عرضه بنزین مطابق اس��تاندارد 
ملی ایران از ابتدای تیرماه امس��ال ت��ا ابتدای فروردین ماه 

سال ۱۴۰۰، در جلسه هیأت دولت تعیین شد. 
 در جلس��ه هی��أت وزی��ران که عص��ر روز یکش��نبه، ۱۰ 
اردیبهش��ت ماه به ریاس��ت اس��حاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری برگزار ش��د، دولت برنامه زمان بندی تولید، 
توزی��ع و عرضه بنزین را مطابق آخرین ویرایش اس��تاندارد 

ملی ایران در نقاط مختلف کشور تعیین کرده است. 
بر این اس��اس، از ابت��دای تیرماه امس��ال، توزیع و عرضه 
بنزی��ن مطابق اس��تاندارد ملی ایران در ۱۵ ش��هر ش��امل 
بندرعباس، رفس��نجان، ق��م، چابهار، یزد، کرمان، بوش��هر، 
همدان، گرمسار، سمنان، دامغان، شاهرود، سبزوار، نیشابور 
و ساری در تمام جایگاه های درون شهری، از ابتدای فروردین 
ماه ۱۳۹7 در ۶۰ درصد جمعیت شهری تحت پوشش کشور 
و در تمام جایگاه های درون ش��هری، از ابتدای فروردین ماه 
۱۳۹۸ در ۸۰ درصد جمعیت ش��هری تحت پوش��ش کشور 
و تمام جایگاه های درون ش��هری و از ابت��دای فروردین ماه 

۱۴۰۰ در تمام شهرها و جایگاه های کشور خواهد بود. 
این تصمیم با هدف کاهش آالینده های موجود در بنزین و 

نقش آن در سامت افراد جامعه اتخاذ شده است. 
در ادامه این جلسه، گزارش سازمان حفاظت محیط زیست 
در خصوص عملکرد اجرایی مدیریت س��بز در دستگاه های 
دولتی مورد بررس��ی قرار گرفت و ارزیابی سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت از عملکرد دس��تگاه های اجرایی و موسسات 
و نهاده��ای عموم��ی غیردولت��ی در موضوع اج��رای برنامه 

مدیریت سبز ارائه شد. 
مدیریت س��بز ش��امل مدیریت مصرف ان��رژی، آب، مواد 
اولیه و تجهیزات، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنهاس��ت 
و عملکرد همه دس��تگاه ها براس��اس این محورها بررسی و 
ارزیابی ش��ده اس��ت.  در این گزارش عملکرد س��تاد وزارت 
نیرو، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت 
مل��ی پاالیش و پخش فرآورده های نفت��ی از حیث مدیریت 
سبز ارزنده تشخیص داده شد.  از نتایج حاصل از اجرای این 
برنامه در س��ال ۹۴ صرفه جوی��ی ۸۹ میلیون مترمکعب گاز 
مصرف��ی و ۵۶ هزار مگاوات برق مصرفی در ۲۸ س��اختمان 
دولتی اس��ت.  همچنین از نتایج اج��رای این برنامه کاهش 
۱7۰ ه��زار تن گاز گلخانه ای که عامل گرم ش��دن زمین و 
وقوع سیاب ها و خشکسالی هاست، قابل ذکر است و افزون 
بر کاهش گازه��ای گلخانه ای، آالینده های هوا نیز به میزان 

۳۶۴ تن کاهش یافته اند. 
 

در نخستین همایش مسئولین ایمنی
 »پارس خودرو« گروه برتر ایمنی در 

استان تهران معرفی شد
در نخس��تین همایش مس��ئولین ایمن��ی تایید صاحیت 
شده، شرکت پارس خودرو از گروه سایپا به عنوان گروه برتر 

ایمنی معرفی و قدردانی شد. 
 همزم��ان با روز جهانی ایمنی و بهداش��ت حرفه ای و در 
نخس��تین همایش مسئوالن ایمنی تایید صاحیت شده که 
به همت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان تهران 
و میزبانی س��اپکو برگزار ش��د، شرکت پارس خودرو از گروه 
سایپا به عنوان گروه برتر ایمنی معرفی و با اهدای لوح یادبود 

و تندیس مورد قدردانی قرار گرفت
و  بهداش��ت  ایمن��ی،  مدی��ر  احمدون��د،  عبدالصم��د 
 محیط زیس��ت پ��ارس خ��ودرو با اع��ام این خب��ر افزود: 
تمام شرکت های اس��تان تهران براساس مولفه های مختلف 
ایمنی محیط کار مورد بررس��ی و ارزیابی کارشناسان اداره 
بازرس��ی کار ته��ران قرار گرفتن��د و در پایان این ش��رکت 

به عنوان گروه برتر ایمنی معرفی شد.
احمدوند با اش��اره به ممیزی های متع��دد صورت گرفته 
توس��ط اداره کل تعاون کار و رف��اه اجتماعی از فعالیت های 
انجام ش��ده پارس خودرو در حوزه ایمنی و بهداشت تصریح 
کرد: براس��اس بررسی های صورت گرفته و با توجه به تعداد 
ح��وادث پایین، تس��ت تجهی��زات اخذ گواه��ی نامه پایش 
پیمانکاران، ارزیابی ریس��ک ها ل��وازم حفاظت فردی و تایید 
صاحیت کارشناس��ان ایمنی این شرکت به عنوان گروه برتر 

ایمنی در سطح استان تهران معرفی شده است. 
الزم به ذکر است شرکت پارس خودرو در سنوات گذشته 
نیز به عنوان ش��رکت برتر ایمنی در س��طح کش��ور از طرف 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است. 
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روزنامه کیهان به نقل از حس��ین ش��ریعتمداری 
نوشت: روز ش��نبه بعد از مناظره که آقای روحانی 
به س��فر اس��تانی کرمان رفته ب��ود، جمعیتی که 
برای اس��تقبال از ایش��ان آمده بودند و بسیاری از 
آن��ان را دانش آم��وزان تش��کیل داده بودند نیز به 
جای شعارهای مرس��وم در این گونه اجتماعات که 
خوش��امدگویی به رئیس جمهور اس��ت، در اقدامی 
هماهنگ شعار»اس��حاق دوس��تت داریم« را س��ر 
دادن��د.  ش��ریعتمداری ضمن تأکید ب��ر اینکه این 
رخدادهای هماهنگ نمی تواند تصادفی تلقی شود، 

افزود: اعالم ش��ده ب��ود که جهانگی��ری به توصیه 
عناص��ر اصلی جبهه اصالح��ات و کارگزاران نامزد 
ش��ده است و ایشان در ابتدا اعالم کرد برای کمک 
به روحانی و به عنوان مکمل ایش��ان آمده اس��ت، 
ام��ا در جری��ان مناظره تأکید کرد که آمده اس��ت 
رئیس جمه��ور ش��ود! بنابراین و با توج��ه به آنچه 
عرض کردم احتمال اینکه کنار نکش��د از احتمال 
کناره گی��ری وی بیش��تر اس��ت و البته س��خنان 
چندگانه ]کنار نکشیدن[ نیز از مدعیان اصالحات 

بعید نیست. 

پیش بینی حسین شریعتمداری از انتخابات
احتمال کناره گیری جهانگیری کم است، اما شاید کنار بکشد

   در پ�ی ش�ایعه ای دال ب�ر دیدار 
آی�ت اهلل  ب�ا  میرس�لیم  مصطف�ی 
موحدی کرمان�ی و وعده انصراف از 
کاندیداتوری پس از اجماع در جمنا، 
میرس�لیم به ش�دت این ش�ایعه را 
تکذیب کرد و ب�ا کنایه گفت: جبهه 
مردم�ی به فک�ر خودش باش�د که 
چطور از اجماع روی یک نامزد به دو 

نامزد رسید! 
حسین مرعشی از اعضای حزب کارگزاران رئیس ستاد جهانگیری شد.

تیتر اخبار

وزیر تع��اون، ک��ار و رف��اه اجتماع��ی، از افزایش 
 حداقل حقوق مس��تمری بگی��ران تامین اجتماعی به

 یک میلیون و 100 هزار تومان خبر داد. 
علی ربیعی در گفت وگو با خبرآنالین گفت: در پی 
اجرای سیاس��ت های حمایتی دولت یازدهم و وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی از حداقل بگیران، برای 
دومین س��ال متوالی میزان دریافتی حداقل بگیران 
تحت پوش��ش س��ازمان تامین اجتماع��ی و صندوق 

بازنشستگی کشور افزایش پیدا کرد. 
وی با اش��اره به تصمیم اخی��ر هیأت دولت، عنوان 
کرد: بر این اس��اس، به منظ��ور تقویت قدرت خرید 

و بهت��ر ش��دن وضعی��ت معیش��ت حداقل بگی��ران 
تحت پوش��ش س��ازمان تامین اجتماع��ی و صندوق 
بازنشس��تگی کشوری، 14.5 درصد به میزان حداقل 
مس��تمری و 12درصد به ع��الوه 6 هزار و 766 ریال 

نیز به سایر سطوح اضافه شده است. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنش��ان کرد: 
آن دس��ته از مس��تمری بگیرانی که با وجود افزایش 
14.5 درصدی، رقم دریافتی  آنها کمتر از یک میلیون 
و 100ه��زار تومان باش��د، س��ازمان تامین اجتماعی 
 مکلف است حداقل مستمری را به مرز یک میلیون و

100 هزار تومان برساند. 

حداقل حقوق مستمری بگیران یک میلیون و 1٠٠ هزار تومان شد

   مراسم افتتاحیه سی امین نمایشگاه 

بین الملل�ی کتاب تهران با حضور علی 
ش�ورای  مجل�س  رئی�س  الریجان�ی 
اس�امی و رض�ا صالحی امی�ری وزیر 
فرهنگ و ارش�اد اس�امی صبح امروز 
برگزار می ش�ود. س�ی اُمین نمایشگاه 
کت�اب با ش�عار »ی�ک کتاب بیش�تر 
بخوانیم« از 13 تا 23 اردیبهش�ت ماه  
در مجموعه نمایش�گاهی شهر آفتاب 

برگزار می شود.

 سرباز مرزبان اسیر شده در عملیات تروریستی میرجاوه به شهادت 
رسید.

تیتر اخبار

محمدرضا هدایتی ب��ا حضور در برنامه»دورهمی« 
از نح��وه عالقه مندی اش ب��ه بازیگری و آش��نایی  با 
مهران مدیری گفت. وی که شامگاه یکشنبه مهمان  
»دورهم��ی« بود، درباره نحوه آش��نایی اش با مهران 
مدی��ری گفت:»در خانه س��روش صح��ت بودیم که 
دوستان از من خواستند تا سه تار بزنم و من آن شب 

سه تار زدم و شما ترانه»مرغ سحر« را خواندید.«
هدایت��ی درباره ترس��ی ک��ه در دوران آغاز کارش 
از کمدی داش��ت، گفت:»نمی ترس��یدم، ولی شرایط 
به گون��ه ای بود ک��ه اگ��ر در آن دوران ک��ار کمدی 
می کردی��د دیگ��ر ک��ار دیگری به ش��ما پیش��نهاد 

نمی شد.«
او نقش خود در س��ریال»پاورچین« و»ش��ب های 

برره« را به عنوان بهتری��ن نقش هایی که بازی کرده 
اس��ت نام برد.  هدایتی در مورد شخصیت پسرعمه زا 
و نح��وه صداپیش��گی آن در »کاله قرمزی« توضیح 
داد: »ی��ک همکاری خوب با بزرگان این عرصه برای 
من بود، ویژگ��ی دیالوگ های ای��ن کاراکتر این بود 
که مشخص نیس��ت چه می گوید و این فرصت را به 
من می داد که اگر جایی هم از س��ناریو خارج ش��دم 

مخاطب متوجه نشود.«
او درب��اره فیلم هایی که از بازی در آنها پش��یمان 
است، گفت:»بله یکسری از کارها هستند که وقتی به 
آنها نگاه می کنم واقعا پشیمان می شوم، ولی چاره ای 
نداش��تم و در آن زمان ها نیاز به پول داشتم یا چکم 

داشت برگشت می خورد و مجبور بودم بازی کنم.«

خاطره آشنایی مهران مدیری و محمدرضا هدایتی با ترانه  »مرغ سحر«

  س�خنگوی ق�وه قضایی�ه گف�ت: 
پزش�کی قانونی رس�ما اعام کرده 
که قصور و تقصیری متوجه پزش�ک 
در م�رگ ع�ارف لرس�تانی نبوده و 
وی بر اثر س�کته فوت کرده اس�ت. 
البته محس�نی اژه ای در ادامه تأکید 
کرد: دارویی که در بیهوشی مصرف 
کرده اند در س�کته او بی تأثیر نبوده 

است. 

 نمایش»پاره های س�اده« به کارگردانی س�یدعلی هاش�می از 2٠ 
اردیبهشت ماه در تماشاخانه  »باران« به صحنه می رود

تیتر اخبار

گف��ت:  پرس��پولیس  فوتب��ال  تی��م  دروازه ب��ان 
موفقیت های��ی که به آن رس��یدیم حاصل کار گروهی 
باش��گاه، تیم و هواداران بود. م��ا با اتحاد و همدلی به 
اینجا رس��یدیم و بدون اینه��ا نمی توانیم کاری پیش 
ببری��م و در حال حاضر فکر و ذکرمان این اس��ت که 
از ش��انس صعودمان استفاده کنیم.  به گزارش ایسنا، 
علیرضا بیرانوند در مورد مسائل پیش آمده در روزهای 
گذش��ته و تأثی��ر آن روی روند کار تی��م ادامه داد: ما 
آن اتفاقات را کنار گذاش��تیم تا روی کار اصلی تمرکز 
کنی��م. از هواداران هم می خواهیم ما را حمایت کنند.  

وی درباره صحبت های خود پس از بازی با ذوب آهن، 
اظهار داش��ت: بع��د از بازی خیلی ناراح��ت بودم و از 
بازی خودم اصال رضایت نداش��تم. م��ن همین جا از 
هواداران، پیشکس��وتان و همه پرسپولیسی ها به خاطر 
آن صحبت ه��ا عذرخواهی می کنم و می خواهم بدانند 
که آن حرف ها از ته دلم نبود. من عصبی ش��ده بودم 
و نباید آن مسائل را مطرح می کردم، چون حرف دلم 
این اس��ت که حضور در پرس��پولیس را با تمام وجود 
دوست دارم و اگر این طور نبود چندی پیش به راحتی 

برای تمدید قراردادم اقدام نمی کردم. 

علیرضا بیرانوند: از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می کنم

   س�ایت روزنامه آس اسپانیا داربی 
اس�تقال و پرسپولیس را از جمله 16 
دارب�ی جذاب دنیای فوتبال دانس�ت 
و نوش�ت:»این ب�ازی ک�ه به»درب�ی 
تهران« مش�هور شده اس�ت، یکی از 
حساس ترین بازی های فوتبال ایران و 
یکی از داغ ترین دربی های دنیاس�ت. 
نخس�تین دوئل میان دو تیم در سال 

1968 برگزار شد.«

 عبداهلل سرلک داور فوتسال استان مرکزی که هفته قبل دچار سوختگی 
8٠ درصد شده بود، روز گذشته جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

از ام��روز پخش مس��تند نامزده��ای دوازدهمین 
دوره انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری آغاز می ش��ود و 
بر این اساس، سه ش��نبه 12 اردیبهشت ماه، مستند 

سیدمصطفی هاشمی طبا روی آنتن می رود. 
به گ��زارش  »فرصت امروز«، مس��تند کاندیداها 
در دو بخ��ش ب��ه روی آنتن م��ی رود که بخش اول 

از 12 ت��ا 1۸ اردیبهش��ت س��اعت 1۸:۳0 و بخش 
دوم از 1۹ تا 25 اردیبهش��ت س��اعت 22 از شبکه 
یک س��یما پخ��ش خواهد ش��د.  براس��اس جدول 
 زمانبندی شده، 12 اردیبهشت مستند سیدمصطفی

 هاش��می طبا، 1۳ اردیبهشت مس��تند سیدابراهیم 
رئیس��ی، 14 اردیبهشت مستند س��یدمصطفی آقا 

میرسلیم، 16 اردیبهشت مستند حسن روحانی،17 
و 1۸  اس��حاق جهانگی��ری  اردیبهش��ت مس��تند 
اردیبهشت مستند محمدباقر قالیباف پخش خواهد 
ش��د.  بخش دوم مس��تندهای انتخابات��ی نیز بدین 
شرح اس��ت: 1۹ اردیبهشت مستند حسن روحانی، 
20 اردیبهش��ت مس��تند س��یدمصطفی میرسلیم، 

21 اردیبهش��ت محمد باقر قالیباف، 2۳ اردیبهشت 
مستند اس��حاق جهانگیری، 24 اردیبهشت مستند 
س��یدابراهیم رئیس��ی و 25 اردیبهش��ت مس��تند 
انتخاباتی س��یدمصطفی هاشمی طبا.  بازپخش این 
مس��تندها نیز فردای همان روز س��اعت یک و ۳0 

دقیقه بامداد در شبکه جام جم انجام می شود.  

حجت اهلل ایوبی، رئیس س��تاد هنرمندان حجت االس��الم حسن 
روحان��ی ب��ا تأکید بر رون��ق تئاتر، س��ینما و کنس��رت در دولت 
یازدهم، از تالش های دولت روحانی برای کسب آزادی های مشروع 

هنرمندان در چهار سال گذشته سخن گفت. 
به گزارش ایلنا، رئیس پیش��ین سازمان سینمایی وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی روز گذش��ته در نشستی خبری به تشریح اهداف 
تش��کیل س��تاد هنرمندان حجت االسالم حس��ن روحانی به عنوان 
یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و پاسخگوی 

سواالت شد. 
ایوب��ی با انتقاد از اینک��ه مباحث فرهنگ��ی در مناظره ها مطرح 
نمی شود، گفت: متأسفانه در مناظره ها مسائل اقتصادی و سیاسی 
گفته می ش��ود، درحالی که فرهنگ مس��ئله بس��یار مهمی است از 
همین منظر ما به هنرمندان پیش��نهاد می دهیم تا خیلی ش��فاف 
و روش��ن خواسته های خود را از نامزدهای ریاست جمهوری اعالم 
کنن��د. ما معتقدیم امروز رفتار رای گیری در ایران دچار یک تحول 
مثبت ش��ده و رفتار هیجانی به یک رفتار منطقی و عقالنی تغییر 

کرده است. 
وی با اشاره به نقش فرهنگ و هنر در توسعه اقتصادی و سیاسی 
گفت: امروز اگر به آمار اش��تغال در کش��ورهای همچون فرانسه و 
انگلی��س نگاه کنیم، می بینی��م که مثال در ش��هری مانند پاریس 
54درصد ش��اغلین در بخش فرهنگ فعال هستند به همین دلیل 
نباید برای ایجاد شغل حتما به سمت احداث کارخانه حرکت کرد. 
رئیس س��ابق سازمان س��ینمایی با اش��اره به فعالیت های دولت 
یازدهم در حوزه فرهنگ گفت: در دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای 
ب��ه اقتصاد فرهن��گ و هنر و اقتصاد خالق ش��د و نتیجه آن رونق 
بخش ه��ای مختلف هنری در حوزه هایی همچون تئاتر، موس��یقی 

و سینما بود. 

گروهی، هنرمندان را برانداز می دانستند
وی با اش��اره به اینکه قبل از آغاز دولت یازدهم جامعه فرهنگی 
دچار بحران ش��ده بود، گفت: در ابتدای این دولت ما شاهد بودیم 
که فرهنگ و هنر با مش��کل مشروعیت روبه رو بود و حتی گروهی 
هنرمن��دان را برانداز می دانس��تند و س��ینما را ب��ر صندلی متهم 
می نش��اندند. خانه سینما بسته شده بود و انجمن خوشنویسان نیز 
دچار چنددستگی شده بود، اما با همکاری هنرمندان و تالش های 

دولت بس��یاری از مش��کالت حل ش��د و امید به جامعه فرهنگی 
برگش��ت و امروز بحران مشروعیت تمام شده است و هنرمندان بر 

صندلی تکریم نشسته اند. 
وی ادام��ه داد: امروز اجراهای صحن��ه ای 50درصد افزایش پیدا 
کرده و با اعتمادس��ازی که بی��ن دولت و هنرمندان صورت گرفته، 
م��وج مهاج��رت نیز معکوس ش��ده اس��ت. در زمین��ه تولید فیلم 
اگ��ر تا پیش از این فقط فارابی در تولید ش��رکت داش��ت با آمدن 
بخش خصوصی سهم فارابی در تولید به 10درصد کاهش پیدا کرده 

است. 
وی ادامه داد: برنامه دولت یازدهم و در ادامه آن دولت دوازدهم 
مردم��ی کردن فرهنگ و هنر و خارج ک��ردن آن از حالت دولتی، 
پرورشی و گلخانه ای اس��ت و طبیعی است که چنین برنامه ای در 

قالب یک پروژه چند ساله به نتیجه می رسد. 
وی ادامه داد: دولت معتقد اس��ت که باید امور به اصناف واگذار 
شود و اصناف خود در تصمیم گیری ها دخالت کنند. همچنین باید 
اکثر اهالی هنر در تولید مشارکت کنند و این گونه نباشد که مانند 
دولت ه��ای قبل از یازدهم فقط چند نورچش��می با پول های کالن 

فیلم های به اصطالح فاخر بسازند. 
وی با اش��اره به حس��ن اعتماد حس��ن روحانی ب��ه هنرمندان و 
اعتماد هنرمندان به دولت گفت: امروز یک رابطه بسیار منطقی در 
جریان است. امروز هنر بسیار رشد کرده و ما در هنرهایی همچون 
سینما در سال های ۹4 و ۹5 هر روز یک جایزه گرفتیم. در بخش 
تیراژ کتاب از 6۸هزار عنوان تیراژ کتاب در س��ال ۹1 به ۸۳ هزار 
عنوان در سال ۹5 رسیده ایم. در بحث صدور مجوزها بیش از 400 
مجوز برای مراکز فرهنگی هنری و موسس��ات در دو سال گذشته 
صادر ش��ده و در بخش تئاتر 1۳0 نمایش هر ش��ب در شهر تهران 

در سالن گذشته اجرا شده است. 

دولت یازدهم همواره در کنار هنرمندان بود
ایوب��ی با اش��اره ب��ه اینکه ام��روز موت��ور لکوموتیو فرهن��گ و هنر 
 روش��ن ش��ده اس��ت، گف��ت: امروز امی��د ب��ه جامعه فرهن��گ و هنر 
بازگش��ته و ما معتقدیم اگر این قطار متوقف شود موج ناامیدی دوباره 
بازمی گ��ردد. البته که دولت یازدهم اش��کال ها و ایرادات��ی نیز دارد و 
کنس��رت ها و نمایش هایی اجرا نش��د یا فیلم هایی نمایش داده نش��د، 
ام��ا دولت در همه موارد در کن��ار هنرمندان بود و اقتصاد هنر را مورد 

توجه جدی قرار داد.  وی با اش��اره به دالیل تش��کیل ستاد هنرمندان 
حس��ن روحانی گفت: امروز هنرمندان رشته های مختلف در این ستاد 
فعال هس��تند و هدف اول آنها تش��ویق مردم به حضور در انتخابات و 
در ادامه موفقیت دولت یازدهم ادامه راه آن دولت اس��ت.  ایوبی ادامه 
داد: در دولت یازدهم بس��یاری از فیلم ها که فرصت نمایش پیدا نکرده 
بودن��د با کمک هنر و تجرب��ه به نمایش درآمدند و این امر تأثیر روانی 

زیادی داشت. 
وی ادامه داد: همچن��ان ما معتقدیم دولت باید پای مجوزهای خود 
بایستد و در مواردی که کاری خارج از اداره دولت بود ما از همه توان 

خود استفاده کردیم تا مشکل برطرف شود. 
ایوبی در پاس��خ به سوالی پیرامون وعده هایی که دولت روحانی داده 
بود، کنس��رت محمدرضا ش��جریان یا جلوگیری از جداس��ازی زنان و 
مردان در کنس��رت ها گف��ت: قطعا این دولت با ق��درت جلوی اعمال 
س��لیقه ش��خصی و قبیله ای را در عرص��ه فرهنگ و هن��ر می گیرد و 

اعتقادی نیز به این جداسازی ندارد. 

زمانی که امکان کنسرت شجریان نبود، دولت کمک کرد تا 
آلبوم ایشان منتشر شود

وی ادامه داد: ما عالقه داریم که محمدرضا شجریان کنسرت برگزار 
کن��د و تالش های زیادی نیز صورت گرفت تا مردم از ش��نیدن صدای 
ایش��ان بهره مند شوند اما متأس��فانه بیماری ایشان هنوز کامل درمان 
نش��ده و دولت زمانی که هیچ امکان کنسرت وجود نداشت، کمک کرد 

تا آلبوم ایشان منتشر شود. 
ایوب��ی ادامه داد: م��ا معتقدیم باید در بخ��ش بودجه فرهنگ و هنر 
اصالحاتی صورت بگیرد، زیرا یک هفتم بودجه فرهنگ و هنر در اختیار 
دولت است و بسیاری از امکانات همچون بیلبوردهای شهری در اختیار 
دولت نیس��ت.  وی ادامه داد: کار کردن در عرصه فرهنگ و هنر مانند 
کار کردن در یک میدان مین است و من اصال نمی گویم که وضع اهالی 
فرهنگ و هنر خوب ش��ده است اما قطعا برای حل همه مشکالت باید 
نگاه به فرهنگ و هنر تغییر کند و ما امروز با دولت یازدهم بحران ها را 

پشت سر گذاشته ایم و فضای مثبتی ایجاد شده است. 
ایوب��ی اف��زود: من از اصح��اب فرهنگ و هن��ر می خواهم که در 
انتخابات مش��ارکت کنند، زیرا اگر مشارکت کم باشد نخستین نفر 
آنها ضرر می کنند.  وی ادامه داد: تش��کیل نظام صنفی هنرمندان 

اولویت اصلی کاری دولت دوازدهم است. 

پخشمستندنامزدهایدوازدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریازامروزآغازمیشود

حجت اهلل ایوبی: 

عاقه داریم شجریان کنسرت برگزار کند

آغاز اکران فیلم های جدید از 2٠ اردیبهشت ماه
در آس��تانه اتمام هفت هفته نمایش در سرگروه ها، فیلم های تازه از 

20 اردیبهشت ماه در سینماهای پایتخت به نمایش درمی آیند. 
فرجی، س��خنگوی ش��ورای صنف��ی نمایش ب��ا اعالم ای��ن خبر به 
ایس��نا گفت: با اتمام هف��ت هفته اکران، نمای��ش فیلم های جدید در 
س��رگروه ها آغاز می ش��ود و در عین حال فیلم های قبلی اکران شان در 
برخی س��الن ها ادامه دارد.  به گفته او، فیلم هایی که از 20 اردیبهشت 
م��اه به نمایش درخواهند آم��د، عبارتند از:»برادرم خس��رو« در گروه 
س��ینمایی»کوروش« به جای»ماج��رای نیمروز«،»آش��وب« در گروه 
آزادی به جای»یک روز به خصوص«،»ویالیی ها« به جای»گش��ت 2« 

در گروه استقالل و»نهنگ عنبر« به جای»آباجان« در گروه قدس. 
 »برادرم خس��رو« نخستین ساخته بلند س��ینمایی احسان بیگلری 
اس��ت که در سی وچهارمین جش��نواره فیلم فجرحضور داشت و نامزد 
دریافت سیمرغ بهترین کارگردانی این جشنواره شد. این فیلم توانست 

در جشن انجمن منتقدان و نویسندگان نیز در پنج رشته نامزد دریافت 
جایزه شد و دیپلم افتخار بخش خالقیت و استعداد درخشان را کسب 
کرد. در خالصه داستان»برادرم خسرو« به قلم احسان بیگلری و پریسا 
هاش��م پور آمده است: خس��رو که مبتال به اختالل دوقطبی است باید 
مدتی را در خانه برادر بزرگ تر خود س��پری کند. ش��هاب حس��ینی، 
ناصر هاش��می، هنگام��ه قاضیانی، بیت��ا فرهی از بازیگ��ران این فیلم 
سینمایی هستند.   »ویالیی ها را با خانواده ببینیم« شعار فیلمی است 
که در س��ی وپنجمین جش��نواره فجر به نمایش درآم��د. هدف عوامل 
این اث��ر برای انتخاب ش��عار فیلم دعوت از خانواده های ایرانی اس��ت 
که آش��تی دوباره ای با س��ینما کنن��د و این بار همه اعض��ا خانواده که 
قطعا از نس��ل های مختلف هس��تند بتوانند به دیدن اثری بنشینند که 
بخش مهمی از تاریخ این کش��ور و رشادت های زنان سرزمین ایران در 

حساس ترین برهه تاریخی به تصویر کشیده است.

 »ویالیی ها« در جش��نواره فیلم فج��ر در هفت بخش نامزد دریافت 
س��یمرغ بلورین ش��د و توانس��ت جوایزی را هم از آن خ��ود کند. این 
فیلم از 20 اردیبهش��ت ماه در گروه سینمایی استقالل اکران عمومی 
می ش��ود. در  »ویالیی ها« که بازیگران هر کدام در نقش های متفاوتی 
حضور پیدا کرده اند، طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشار، علی 
شادمان، با هنرمندی ثریا قاسمی و با حضور صابر ابر، بازیگران کودک 
فیلم امیر علی ایمان وند، علیرضا داوری، هس��تی فرطوس��ی، سوگل و 

سوگند بارانی و آوین منصوری به ایفای نقش می پردازند. 
در خالصه داس��تان این فیلم که با مش��ارکت بنیاد سینمایی فارابی 
تولید ش��ده، آمده اس��ت: دوس��ت نداش��ت من بیام اینجا. . . همیشه 
می گف��ت: بم��ون درس ات رو تموم کن، حیف��ه. . . گفتم: حیف از اون 

زمانیه که ما می تونیم کنار هم باشیم و نباشیم. . . 
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گفت وگوی »فرصت امروز« با بهزاد حسین عباسی، مدرس و مشاور مدیریت

 اشتغال زایی و رونق کسب و کار
از کانال شورای شهر

رئیس اتاق بازرگانی: 

موظف به اعتالی فضای کسب و کار هستیم

نقش کارکنان در داستان سرایی برندها

124 میلیون دالر سرمایه گذاری هوندا برای تونل باد

ش��ورای ش��هر نهادی است که نقطه عطفی در مدیریت محلی کشور محسوب می شود به طوری که می تواند در اموری 
همچون تحلیل کس��ب و کار ها به عنوان بانی عمل کند و با ارائه طرح های مناس��ب در خروج از رکود اقتصادی کش��ور و 
رونق کسب و کارها نقش مهمی داشته باشد. این در حالی است که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات 
ش��ورای ش��هر را نیز پیش رو داریم و این موضوع با توجه به مش��کالت اش��تغال در کش��ور اهمیت ویژه ای پیدا کرده 
اس��ت. از این رو »فرصت امروز« در گفت وگویی با بهزاد حس��ین عباسی، مدرس و مشاور مدیریت و فعال در زمینه های 
تصمیم گیری های شهری و کسب و کار با سابقه بیش از 1700 مشاوره خروج از ورشکستگی، به بررسی نقش شورا ها....
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در دنی��ای هزاربعدی کنونی ش��رکت ها تالش می کنند از 
تمام قوا برای ایجاد تمایز در محصوالت و خدمات اس��تفاده 
کنن��د و هر روز با ایجاد یک مزیت رقابتی در کاال و خدمت 

خود همچنان به حفظ مشتریان بپردازند. 
آنه��ا مجبورند برای زنده ماندن در این اقیانوس قرمزرنگ 
که هر روز یک کمپانی رقیب به رقبای قبلی افزون می گردد، 

به هر تغییر و تحولی بپیوندند تا زنده بمانند. 
شرکت های تیزبین نه تنها  باید به رقبای داخلی توجه کنند، 
بلکه باید به طور مس��تمر نیم نگاهی به کش��ورهای دیگر هم 
داش��ته باشند و از حرکات رقبای خود در اقصی نقاط جهان 
مطلع باشند. در چنین فضای تنگاتنگی شرکت های تبلیغاتی 
نیز نهایت تالش درخالقیت و تمایز را به کار می بندند تا هر 
ک��دام بتوانند با هزینه کمتر بینندگان بیش��تری را مجذوب 
ابتکار عمل خود، در راس��تای اطالع رس��انی های مختلف در 

زمینه برندها و محصوالت شرکت های اسپانسرشان کنند. 
در ب��ازار تبلیغ��ات رقابتی از هر ایده خ��اص، ناب و نایابی 
اس��تمداد جسته می ش��ود تا نگاه های بیش��تری را در واحد 
زمان به س��مت خود خیره کنند، جال��ب آنکه جذب دید و 
تمرکز دیگران در راستای ایجاد شهرت، جدا از ایجاد تصویر 

مثب��ت و منف��ی در ذهن بینن��ده، روند جدیدی اس��ت که 
تبلیغات در س��طح بین المللی بدان س��مت در حال حرکت 
و گذار اس��ت. طبق بررسی های انجام ش��ده، انسان ها نسبت 
به اخبار و تصاویر منفی و غم انگیز واکنش قوی تری نش��ان 
می دهند تا تصاویر مثبت، منتها اساسا پیش از این در ورطه 
تبلیغات همگی سعی در نشان دادن تصاویر مثبت داشته اند. 
نکته ای ظریف که ش��اید خیلی بدان پرداخته نشده است، 
اما به واقع در س��طح وس��یعی به کار گرفته می شود، همان 
واکنش به منفی ها اس��ت. امروزه در بس��یاری از کشورها از 
جمله کش��ورهای آمریکای ش��مالی این نکته بیش از پیش 
در ح��وزه تبلیغ��ات به چش��م می آید. کمپانی ه��ای بزرگ 
تبلیغات��ی، تصاوی��ر معن��ادار با ظاه��ر منف��ی و غمگین را 
خل��ق می کنند و به هدف غایی خود می رس��ند. آژانس های 
 مشهور تبلیغاتی چون دی دی بی )DDB(یا جان استریت 
 )John St.( مثالهایی از این دسته هستند که کمپین هایی 
را ب��ا تصاویر عظیم غم انگیز و بعضا ناهنجار جهت برداش��ت 
مثبت مخاطب��ان راه اندازی کرده اند. مث��ال بارز آن حرکت 
اخی��ر دی دی ب��ی  در کمپین��ی اس��ت که به درخواس��ت 
دامداران کش��ور کانادا برای ترغیب اس��تفاده مردم از ش��یر 
و لبنیات تولید این کش��ور آغاز ش��ده اس��ت و ابتدایی ترین 
تأثی��ری که بیننده از تصاویر می گیرد، حاالت منفی و چهره 

گریان فرد مصور ش��ده است که چنانچه پیشتر توضیح داده 
ش��د بیش از تبلیغات مثبت و خن��دان، جلب توجه می کند. 
ک��ار بارز دیگر از کمپانی عظیم جان اس��تریت، حرکتی بود 
ک��ه برای کمپان��ی آمریکایی ایروینگ کانس��یومر پروداکتز  
)Irving Consumers Products Co.(به انجام رساند 
و دستمال کاغذی های دارای برند اسکاتیز )Scotties( را با 
یک کمپین موف��ق دارای تصاویر حزن انگیز، مجددا در بین 
رقبا در کانادا و ایاالت متحده، برجس��ته ک��رد. این تصاویر 
اصوال توجه همگان را جلب می کنند و باعث برانگیخته شدن 
حس کنجکاوی مخاطبان شده، آنها را وادار به خواندن شعار 
یا پیام تبلیغاتی می کنند و حتی باعث وایرال ش��دن تصویر 
مربوطه در فضای مجازی می  ش��وند. به تجربه ثابت شده که 
اخب��ار، تصاویر و ویدئو ها هرچ��ه دور از ذهن تر و ناهنجارتر 
باش��د مناقش��ه برانگیزتر بوده و س��ریع تر م��ورد توجه قرار 
گرفته پخش می ش��وند. این نوع تبلیغ��ات به رغم آنکه دید 
مثبت و نش��اط آوری منتقل نمی کند به صورت ناخودآگاه با 
استفاده از حس غریزی و عاطفی توجه مخاطبان به تصاویر 
و رویدادهای منفی، به هدف تعریف ش��ده که همانا افزایش 
آگاهی از برند و در نهایت افزایش فروش کمپانی تولید کننده 

است، می رسد. 
دغدغه ای که نویس��نده به دلیل تخصص حرفه ای خود با 

آن دس��ت به گریبان اس��ت، بحث چگونگی همراستا بودن 
تبلیغات و استراتژی تجاری کمپانی های مزبور است. 

اینکه آیا تبلیغ��ات غم انگیز و بعضا ناهنجار با اس��تراتژی 
حرک��ات تجاری و محص��والت یک کمپانی س��نخیت دارد 
ی��ا خیر؟ البته که پاس��خ خی��ر خواهد ب��ود و هیچ کمپانی 
نمی خواهد تولیدات، نحوه استفاده و کاربرد تولیدات و شیوه 
نف��وذ در بازار هدف��ش را منفی یا ناهنجار جل��وه دهد، لذا 
قانون دیرینه همراستایی تاکتیک های تبلیغاتی و استراتژی 
تج��اری در کمپانی ه��ا ملغی خواهد ش��د و نتیجه ای که از 
چالش ها عاید شد آن است که امروزه می توان تبلیغات را به 
صورت کامال جداگانه و با معیارهای تفکیک ش��ده ای مورد 
سنجش قرارداد. نکته جالب توجه آنکه به دلیل وجود فضای 
رقابتی، چنین گرایش��اتی در سیس��تم تبلیغاتی کش��ورمان 
هم درحال ظهور اس��ت. چنانچه دیده ش��ده که آژانس های 
مش��هور تبلیغاتی با همفکری متخصص��ان بازاریابی در النچ 
ک��ردن برندها و محصوالت جدید خ��ود از این تکنیک بهره 
برده اند، طبیعی اس��ت که ما هم برای جایگاه سازی برندها و 
برند سازی مجدد و. .. با گرایشات و تحوالت جهانی در دنیای 

تبلیغات و بازاریابی هم جهت گردیم. 
leilagshirazi@gmail. com دکترای مدیریت 
در شاخه تجارت و بازاریابی

بررسی شیوه جدید کمپین های تبلیغاتی بزرگ

روند تفسیر معکوس
ایده های طالیی

کسل کننده برای چه کسی؟ 

اخی��را با یک��ی از بزرگ تری��ن طراح��ان آگهی جهان 
مصاحبه ای داش��ته ام. در این مصاحبه از وی پرسیدم که 
حرکت نزولی شغل خود را چگونه توصیف می کند. پاسخ 
او بس��یار جال��ب بود. در واقع این ط��راح بزرگ این گونه 
جواب م��ن را داد:»طراح��ی آگهی ب��رای یک محصول 
تک��راری آن هم ب��ه مدت طوالن��ی«. وی این گونه ادامه 
داد:» خیل��ی عالقه  دارم راهی را پیدا کنم که این فرآیند 

کمتر کسل کننده باشد.«
پس از جمله پایانی، من از وی پرس��یدم که منظورش 
از کس��ل کننده دقیقا برای چه کس��انی است. نکته مهم 
در اینجاس��ت که هر گاه گم��ان کردیم یک آگهی کهنه 
ش��ده است، س��وال زیر را از خود بپرسیم:»آیا این آگهی 
کس��ل کننده شده است یا ما از آن خسته شده ایم؟« این 
پرسش می تواند بس��یار راه گشا باشد. به عبارت دقیق تر، 
بهتر اس��ت به آم��ار و ارقام دقت کنیم. ش��اید در برخی 
مواقع ما از یک آگهی خسته شده باشیم، اما آمارها چیز 
دیگری را نش��ان دهد. در ادامه به بررس��ی دقیق تر این 

موضوع خواهیم پرداخت. 

ایده
ایده این شماره براس��اس طرح یک انتشارات فعال در 

زمینه چاپ سالنامه نوشته شده است. 
طراح افس��انه ای که در بخش پیش از او صحبت کردم 
در یک ش��رکت انتشارات س��النامه فعالیت می کرد. این 
انتشارات اطالعات طبقه بندی شده و مهمی را هر ساله در 
برای کسب وکارهای مختلف منتشر می کند. اگر بخواهم 
دقیق بررسی کنم، این انتشارات بزرگ ترین برند موجود 
در برخی کسب وکارهاس��ت. به این موضوع اعتماد بسیار 
باالی برندهای مختلف به آمار این انتش��ارات را هم باید 
اضاف��ه کرد. با این توضیحات می ت��وان نتیجه گرفت که 
این مؤسس��ه منابعی فوق العاده مهم را در اختیار داشت 
و ای��ن امکان را به طراحان آگه��ی داده بود تا از دل این 
منابع ب��اارزش آگهی هایی جذاب طراح��ی کنند. با این 
حال آنچه در مورد طراحی آگهی های این مؤسسه جالب 
اس��ت، تکراری بودن آن هاست. به عبارت ساده، به دلیل 
یکس��ان بودن موضوعات اطالعات منتش��ر شده، هرگاه 
انتشارات از طراحان آگهی جدید تقاضا می کرد، طراحان 
فقط آگه��ی جدید را در قالب قدیم��ی ریخته و تحویل 
می دادن��د. چنین فرآیندی برای مدت ها ادامه داش��ت تا 

یک تغییر قابل توجه رخ داد. 
هنگامی که شما یک آگهی را به صورت تکراری منتشر 
می کنید، بسیاری از کارشناسان فعالیت شما را نشانه ای 
بر عدم خالقیت و ایده پردازی بخش بازاریابی تان قلمداد 
می کنند. با این حال این نظر تنها یک روی س��که است. 
اگ��ر نیمه پر لیوان را نگ��اه کنیم، چنین کاری به معنای 
اعتبار آگهی ش��ما و ب��ه عبارت بهت��ر محبوبیت آن نزد 
مخاطب��ان اس��ت. حداقل می توان گفت که آگهی ش��ما 
اگر هم برای مخاطب تکراری باش��د، در خرید وی تغییر 
چندان��ی حاصل نخواه��د کرد. با این حس��اب نیازی به 
نگران��ی و تغیی��ر قالب آگهی نخواهد بود. در واقع ش��ما 
می توانید وقت و هزینه ای را که صرف تغییر قالب آگهی 
خواهد ش��د به اموری مانند توس��عه بخش های مختلف 

شرکت یا پروژه های پژوهشی اختصاص دهید. 
هم��ه فعالیت های ف��وق تنها تا زمانی مناس��ب اند که 
آگهی شما همچنان برای مخاطب جذابیت داشته باشد. 
اگر اندکی از جذابیت آگهی تان کاس��ته شود، آن گاه باید 
فک��ری به حال برندت��ان کنید. در واق��ع بهترین راه در 
این مواق��ع بازبینی آگهی فعلی و نس��خه های قدیمی تر 
اس��ت. سپس باید ایده ای نو به دست آورده و در راستای 
به روز  رسانی بخش تبلیغاتی شرکت فعالیت کنید. اگرچه 
ای��ن راهکار در وهله نخس��ت مناس��ب ب��وده و به نوعی 
دم دس��تی ترین راه حل ممکن اس��ت، با این حال ش��اید 
راه های بهتری نیز برای حل این مش��کل وجود داش��ته 
باش��د. در همین راستا پیشنهاد من مطالعه بخش پایانی 

این ایده است. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
-در وهله نخس��ت از محصولی که قصد طراحی آگهی 
برایش را دارید، استفاده کنید. مزیت ها و معایبش را پیدا 
ک��رده و در آگهی تان روی مزایای آن مانور دهید. به یاد 
داشته باشید که تنها با استفاده از محصول موردنظر قادر 

به انتقال تجربه استفاده از آن به مشتری خواهید بود. 
-با افرادی که در س��ال های اخیر محصول موردنظر را 

خریداری کرده اند گفت وگو کنید. 
علت خرید آنها را جویا ش��وید. همچنین از آنها سوال 
کنید که چه ویژگی از محصول موردنظر می تواند موجب 

خرید مجدد آنها شود. 

دکتر لیال – ق – شیرازی 
مشاور در مدیریت بازاریابی و مدیریت اجرایی
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تبلیغات خالق

آگهی: آدامس EXTRA _ شعار: از دندان های شما مراقبت می کند.

ایستگاه تبلیغات

بسته بندی شاد بطری های شیر با 
نقش های آبرنگی

دانیل ف��ارو، طراح س��اکن برلین، دس��ت به طراحی 
 »Milk« بس��ته بندی مفهومی نوآورانه برای برند ش��یر
زده ک��ه رویکرد جذاب هن��ری او این محصول روزمره و 

معمولی را به لذتی بصری تبدیل کرده است. 
به جای کارتن های کاغذی، ایده طراحی بس��ته بندی 
او بطری های��ی را در بر می گیرد که با آثار هنری آبرنگ 

انتزاعی و کار با مداد رنگی تزیین شده اند.
 در نهای��ت کلم��ات ب��ا تایپ��ی واض��ح و روش��ن به 

مصرف کننده از نوع شیر درون بطری خبر می دهند. 
ع��الوه بر بطری های ش��فاف، بطری های تیره محتوی 
محصوالت��ی غیر لبنی نظیر ش��یره بادام و ش��یر نارگیل 

هستند. 

ترجمه: علی آل  علی



مهدی بدیعی
مدیرعامل اتاق مدیریت ارتباط با مشتری ایران
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کمپین تبلیغات��ی در معنای عام 
مجموعه ای از فعالیت های تبلیغاتی 
چندجانبه است که قبل از هر چیز 
باید پیام ه��دف کمپین و مخاطب 
آن تعیی��ن ش��ده و ب��ا برنامه ریزی 
دقیق بکوش��د پیام مناس��ب را در 
دوره زمان��ی مناس��ب، ب��ا بودج��ه 
مناس��ب و برای مخاطب مناس��ب 
ارس��ال کرده و تعداد بیش��تری از 
مخاطبان را ب��رای نزدیک تر کردن 
ارتب��اط ب��ا مالک کمپی��ن، ترغیب 
کن��د.  کمپین یا مب��ارزه تبلیغاتی 
سیاس��ی، که موضوع اساسی مطرح 
در این مقاله نیز است، تالشی است 
ساماندهی شده برای تأثیرگذاری بر 
فرآین��د تصمیم گیری اف��راد که در 
جهت کسب رأی مخاطبان جریان 

می یابد. 
 تبلیغ��ات سیاس��ی، البی گری و 
چانه زنی صرف یا تبلیغات محاسبه 
نش��ده نیس��ت، بلکه ی��ک کمپین 
خ��وب، محت��اج برنامه ریزی خوب 
از آغ��از، مهارت ها و اس��تدالل های 
مناس��ب، زمان، پ��ول و انتقال پیام 
به مجموعه ای متن��وع از مخاطبان 
اس��ت ک��ه ب��ا ابزاره��ای متفاوت 
مجازی و واقعی از قبیل شبکه های 
اوراق  نام��ه،  پیام��ک،  اجتماع��ی، 
تبلیغات��ی، مصاحبه ه��ا و. . . نش��ر 
می ش��ود.   امروزه انتخابات به یک 
کارزار کامال حرفه ای تبدیل ش��ده 
اس��ت. در این کارزار، پ��ول زیاد یا 
س��رمایه اجتماعی و انسانی ضرورتا 
ب��ه موفقیت منجر نمی ش��ود، بلکه 
حرف��ه ای عمل ک��ردن در مدیریت 
انتخاب��ات و برنامه ریزی هدفمند و 

مؤثر، ضامن پیروزی است. 
 اح��زاب، گروه ه��ا و اف��رادی که 
قص��د دارن��د در انتخابات ش��رکت 
کنن��د ی��ا اح��زاب و اف��رادی ک��ه 
قبلی خودشان  پیروزی  می خواهند 
توس��عه  را  را حف��ظ کنن��د و آن 
دهند، الزم اس��ت ب��ه انتخابات به 
مثابه یک صنعت کاماًل پیش��رفته و 
تخصص��ی نگاه کنند. نگاه تخصصی 
و حرفه ای ب��ه انتخابات، مس��تلزم 
تعری��ف گام به گ��ام ش��روع حرکت 
ت��ا رس��یدن ب��ه نقطه مطل��وب و 
همچنی��ن اس��تفاده از رویکردهای 
تخصص��ی و بهره گیری از نیروهایی 
حرف��ه ای و به کارگیری فناوری های 
انتخاباتی و در یک کالم بهره گیری 
از کمپین ه��ای انتخاباتی تبلیغاتی 

است. 
شاه کلید  انتخابات«  »برنامه ریزی 

پی��روزی در رقابت ه��ای انتخاباتی 
اس��ت و فناوری ه��ای انتخاباتی در 
خدم��ت انجام مؤثر این برنامه ریزی 

است. 
در ای��ن میان کمپی��ن تبلیغاتی 
و  مؤثر تری��ن  از  انتخابات��ی 
کاربردی تری��ن ش��یوه هایی اس��ت 
که در س��طح جهانی به رس��میت 
شناخته شده و آنان که توانسته اند 
در عرص��ه کمپین بهتر عمل کنند، 
در نتیج��ه انتخاب��ات نی��ز موفق تر 

بوده اند. 
برنامه ریزی  تبلیغات��ی،  کمپی��ن 
هدفمن��د و بس��یج امکان��ات برای 
دس��تیابی به هدفی مشخص است. 
در تبلیغ��ات انتخاباتی، اس��تفاده از 
می کند  کم��ک  تبلیغاتی  کمپی��ن 
که با کمترین اش��تباه و با بیشترین 
بهره وری، ه��م بتوانی��م امکانات و 
منابع موجود را اس��تفاده کنیم، هم 
بیشترین اثرگذاری را روی مخاطب 
داش��ته باش��یم و هم با بهره گیری 
بازاریاب��ی،  تبلیغ��ات،  عل��وم  از 
روانشناس��ی  و  جامعه شناس��ی 
ب��ه ص��ورت علم��ی و تخصص��ی، 
اطالع رس��انی و برنام��ه تبلیغاتی را 

پیش ببریم. 

مراحل انجام پروژه:  
تبلیغ��ات انتخاباتی مورد نظر این 
پروژه از دو قس��مت اصلی طراحی 
کمپین و اجرای آن تش��کیل شده 

است. 
سلس��له مراتب انجام کار به شرح 

زیر است: 
- جمع آوری اطالعات مورد نیاز

-تعیین مش��خصات آماری پروژه 
ش��امل قلم��رو، دوره زمانی، جامعه 

آماری و. . . پروژه
-  طراحی کمپین شامل مطالعات 
کارب��ردی و تحلیل وضعیت، تدوین 
اس��تراتژی کمپین انتخاباتی، ایجاد 
پیام و جذابیت تبلیغاتی و ارتباطی، 
استفاده از ابزار مناسب و پشتیبانی 
الزم، انتخاب رسانه مناسب، اجرای 
کمپی��ن انتخابات��ی، ایج��اد برن��د 
ش��خصی نامزد انتخاباتی و ارزیابی 

و اقدامات اصالحی
انتخابات��ی  اج��رای کمپی��ن   -  
شامل دو بخش روش های تبلیغاتی 
)آنالی��ن( و روش ه��ای  مج��ازی  

تبلیغاتی واقعی  )حقیقی(
الف-  روش های تبلیغاتی مجازی 
)آنالین( ش��امل طراحی اپلیکیشن 
اختصاص��ی، ش��بکه های اجتماعی، 
و  وب س��ایت  پیامک��ی،  تبلیغ��ات 
وبالگ ه��ای اختصاص��ی و پس��ت 

الکترونیک
ب- روش ه��ای تبلیغات��ی واقعی 
)حقیقی( شامل ستادهای تبلیغاتی 
انتخابات، پوس��تر، بروشور، پالکارد 
و بیلب��ورد، رس��انه های جمع��ی و 
مطبوع��ات و اجتماع��ات عمومی و 

سخنرانی. 

 روش های گردآوری اطالعات: 
  جهت ش��روع فرآین��د طراحی 
جم��ع آوری  تبلیغات��ی  کمپی��ن 
اطالعات مرتب��ط و تجزیه و تحلیل 
آن به عنوان نخستین گام محسوب 
می ش��ود. منابع کتابخان��ه ای )اعم 
از ملی، دانش��گاهی یا مؤسس��ه ای( 
در اکث��ر تحقیقات علم��ی متداول 
اس��ت. حت��ی در تحقیقات��ی ک��ه 
ظاه��راً ماهیت کتابخان��ه ای ندارند 
نی��ز محقق��ان ناگزی��ر از رجوع به 
منابع کتابخان��ه ای در تحقیق خود 
هس��تند. در ای��ن گ��روه تحقیقات 
اعم از توصیفی، علّی، همبس��تگی، 
تجرب��ی و ... محقق بای��د ادبیات و 
سوابق مس��ئله و موضوع تحقیق را 
مطالعه کند. در نتیجه باید از روش 
کتابخانه ای اس��تفاده کن��د و نتایج 
مطالع��ات خود را در ابزار مناس��ب 
اع��م از فیش، ج��دول و فرم، ثبت 
و نگه��داری و در پایان کار نس��بت 
ب��ه طبقه بندی و بهره برداری از آنها 

اقدام کند. 
در ای��ن پ��روژه گ��ام اول مرحله 
براس��اس  اطالع��ات  گ��ردآوری 
کتابخان��ه ای  مناب��ع  مطالع��ات 

پیش بینی شده است. 
کتابخانه ه��ای  و  اس��ناد  مرک��ز 
مجلس ش��ورای اس��المی، شورای 
نگهب��ان و وزارت کش��ور به عنوان 
متولی��ان اصل��ی انتخابات کش��ور 
جزیی��ات  و  نتای��ج  آرش��یو  و 
انتخاب��ات گذش��ته در س��ایت های 
اینترنت��ی معتبر، به عن��وان منابعی 
آم��اری،  کام��ل  اطالع��ات  دارای 
قانونی و گزارش های  بخشنامه های 
تفس��یری در این خصوص محسوب 

می شوند. 
 مصاحبه نیز یک��ی از روش های 
جمع آوری اطالعات است که در آن 
به صورت حض��وری یا غیر حضوری 
از اف��راد یا گروهی از آنان پرس��ش 
می ش��ود. س��واالت طرح ش��ده در 
مصاحب��ه بای��د جوابگ��وی اهداف 
تحقیق باش��د. ب��ا توجه ب��ه اینکه 
در مصاحب��ه امکان دریافت پاس��خ 
بی��ش از روش ه��ای دیگر اس��ت، 
معموالً یکی از انواع مصاحبه توسط 
محقق��ان در انج��ام تحقی��ق مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
  طراحی کمپین انتخاباتی: 

 طراحی کمپین انتخاباتی بس��یار 
شبیه ترس��یم نقش��ه راه است. در 
این مرحله تکنیک های استراتژیک 
آمیخته با مس��ائل مختلف سیاسی، 
فرهنگ��ی، تاریخی و. . . مورد توجه 
ق��رار می گی��رد. در طراحی کمپین 
انتخاباتی مراحلی به شرح زیر انجام 

می گیرد: 

 مطالعات کاربردی و تحلیل 
وضعیت: 

در مرحل��ه اول الزم اس��ت ک��ه 
مطالعات کاربردی و بنیادین درباره 
کاندیدا یا لیس��ت انتخاباتی صورت 
و  وضعی��ت  از  تحلیل��ی  و  پذی��رد 
موقعیت فعلی رقبا و شیوه عملکرد 
کمپین تبلیغاتی ارائه ش��ود. در این 
مرحله اقدامات زیر صورت پذیرفته 

است: 
-بررس��ی نقاط قوت نامزد جهت 

نشر و گسترش 
-بررس��ی نقاط ضعف نامزد جهت 

ارائه پاسخ 
-بررسی فرصت های بیرونی جهت 

بهره گیری 
-  بررس��ی تهدیده��ای بیرون��ی 

جهت تبدیل به فرصت
آسیب شناس��ی  و  -عارضه یاب��ی 
از وضعی��ت و احتم��ال  احتمال��ی 

حرکات رقبا
-ایجاد اتاق فکر 

تعیی��ن مخاطبان  و  -شناس��ایی 
هدف

-بررس��ی عوامل مؤثر در تصمیم 
رأی دهندگان 

-مطالعه درباره بازاریابی سیاس��ی 
نامزدهای انتخاباتی موفق ش��ده در 

دنیا 
کمپی�ن  اس�تراتژی  تدوی�ن   

انتخاباتی: 
در ای��ن مرحل��ه اه��داف اصل��ی 
کمپی��ن تبلیغات��ی انتخاباتی مورد 
بررس��ی قرار می گی��رد. باید درباره 
اصلی  و مخاطب��ان  رأی دهندگ��ان 
ب��ه این نتیجه برس��یم که ارزش ها، 
اه��داف، س��ابقه و محدودیت ه��ای 
آنه��ا چه هس��تند تا براس��اس این 
موضوعات هدف گیری و اس��تراتژی 

کمپین را ایجاد کنیم. 
در اس��تراتژی کمپین موضوعات 

زیر مورد توجه قرار گرفته است: 
-    اه��داف کمپی��ن و حرک��ات 

اطالع رسانی و تبلیغاتی 
-شناسایی مخاطب و بخش بندی 
آنها از لحاظ ذهنی و فکری، فرهنگی 

و اجتماعی، فردی و روانش��ناختی و 
موقعیتی و جغرافیایی 

-جم��ع آوری اطالع��ات آم��اری، 
میزان  قومیت ها،  لهجه ها،  جمعیت، 
باس��واد و بی س��واد، س��طح سواد، 
جنس��یت ها، شهرنش��ین و روس��تا 
نشین و… با اس��تفاده از اطالعات 
ب��ه روز مرک��ز آمار ای��ران و تحلیل 

کامل آنها 
- تعیی��ن جایگ��اه و موقعیت��ی که 
می خواهیم کاندیدا یا لیس��ت نامزدان 

به آن دست پیدا کنند 
- توجه به اص��ول اخالقی و قوانین 
انتخابات و ممنوعیت ها و محدودیت ها 
که اوال اقدامی انجام نش��ود که بعداً با 
آن ممانعت ش��ود و دوم��ا کاندیدا به 

بی قانونی و تخلف متهم نشود! 
کمپی��ن  اج��رای  زمان بن��دی    -
تبلیغات که از چه زمانی آغاز شود، در 
چه زمانی اوج بگیرد و در چه زمانی به 
پایان برس��د و اگر انتخابات به مرحله 

دوم رفت، چه برنامه ای اجرا شود؟ 
-  توجه به مناس��بت ها، تعطیالت و 
س��الگردها و مراسم ها و انجام اقدامات 
و حرکت ه��ای تبلیغات��ی و انتخاباتی 

متناسب با موقعیت زمانی. 
- تس��ت های اولیه که در مورد پیام 
یا پوس��تر یا حرکت تبلیغاتی، تست و 
آزمایش اولیه انجام می ش��ود و بعد از 
ارزیابی اولیه، نهایی ش��ده و منتش��ر 

می شود. 
ایجاد پیام و جذابیت تبلیغاتی و 

ارتباطی: 
در ای��ن مرحله از کمپی��ن تبلیغاتی، 
اس��تراتژی های ارتباطی و ابزار تبلیغاتی 
مناس��ب ایجاد یا انتخاب می ش��وند که 

شامل موارد ذیر است: 
- انتخاب شعار مناسب تبلیغاتی: 

این ش��عار باید جبران گذش��ته، رفاه 
امروز و امید به آینده را معرفی کند.

- انتخاب رنگ مناسب: 
ب��ا توج��ه به س��ابقه موفقی��ت رنگ 
کاندیدای منتخ��ب در انتخابات باتوجه 
به نگرش سیاس��ی و اقتصادی کاندید یا 

جریان سیاسی. 
- ایج��اد تمای��ز در تبلیغ��ات و عدم 

برنامه های تکراری: 
-الگوبرداری��و Benchmarking از 

نمونه های موفق داخلی و خارجی 
- اس��تفاده از جاذبه ه��ای تبلیغات��ی 
مناس��ب و بجا مث��ل جذابیت منطقی، 
احساس��ی، عاطفی، اخالقی و هیجانی 

در پیام ها. 
- اس��تفاده از خالقی��ت در پیام ه��ا، 
س��ادگی، قابل درک ب��ودن، خالقانه و 

جدید و بدیع بودن آنها. 
www.crmroom. com:منبع

افکار یک تبلیغاتچی – بخش ششم طراحی کمپین تبلیغات سیاسی

در بخش ه��ای قبلی با چهار موضع گیری و جایگاه یابی 
شامل اصالت و ماهیت، استحکام، امنیت و کیفیت، آشنا 
شدیم که هر کدام در جایگاه خود می توانند نقش بسیار 
تعیین کنن��ده ای در جایگاه یابی و موضع گیری محصول 

در بازار داشته باشند و راه گشایی باشند.
 برای برون رفت از مش��کل جنگ قیمتی که س��الیان 
سال است در خیلی از بازارهای سنتی و غیر سنتی نمود 
بس��یار پررنگی داشته و سبب شده خیلی از فروشندگان 
در اقیانوس قرمزی گرفتار ش��وند و جز منفعت مشتری 
سودی حاصل نشود، این به این مفهوم نیست که نسبت 

به مشتری بی اهمیت باشیم.
 خیر این مفهوم بیان این موضوع اس��ت که در تشکیل 
اقیان��وس قرمز در بازاره��ای رقابتی مدام فروش��ندگان 
از حق الس��هم خود می کاهند و برای ماندن در ش��رایط 
رقابتی بازار مدام دست به کاهش قیمت می زنند که این 
ام��ر در بلند مدت موجبات تضعیف تولید و فروش را رقم 

می زند و بیشتر منفعت، سهم مشتری می شود.
 در ادامه با یکی از مهم ترین مفاهیم برای ایجاد تمایز 

و موضع یابی آشنا خواهیم شد. 

سن 
فاکتوری اس��ت تأثیرگذار ب��ر طبقه بندی و موضع یابی 
ه��ر کدام از محص��والت متناظر، به ای��ن معنی که  طی 
 چندین سال اخیر تمرکز و توجه بسیاری به طبقه بندی 
مص��رف کنندگان براس��اس رنج س��نی ب��وده و این امر 
در تولی��دات نی��ز به خوب��ی رعایت ش��ده و در حقیقت 

محصوالتی مبتنی بر سن طراحی و تولید شده است. 
نکت��ه دیگ��ری ک��ه بس��یار می توان��د در ای��ن المان 
تأثیرگذار باش��د، خاص بودن و پیچیده بودن این فاکتور 

متمایز کننده است.
 به عن��وان مث��ال در فاکتور ه��ای دیگ��ر موضع یاب��ی، 
مس��تقیما به نتیجه دست خواهیم یافت و الیه ها و ابعاد 
مختلفی برای تفهیم اس��تفاده وجود ن��دارد ولی در این 

شاخص این فرآیند کمی پیچیده تر است.
 به عن��وان مثال محصوالتی که ب��رای نوزادان طراحی 
ش��ده اند ولی مادران، هم می توانن��د تأثیرگذاران خرید 
باشند و هم خریداران و دسته سوم هم پدران که خریدار 

یا همان مشتری محصول هستند. 
در این ش��رایط اس��ت که اس��تفاده از این المان برای 
موضع یابی در عین حال که بس��یار آس��ان و قابل درک 
اس��ت ولی الیه های نهفته خ��ود را دارد و حتما باید در 
کمپین ه��ای بازاریابی و تبلیغاتی به این ابعاد توجه ویژه 
ش��ود چرا که عدم تش��خیص صحیح هر ک��دام از موارد 
بیان ش��ده که تفاوت های بنیادی و اساس��ی در ماهیت 
کلم��ات وجود دارد، می تواند باعث عدم موفقیت کمپین 

طرح ریزی شده باشد.
 در ادام��ه ب��رای درک بهت��ر موضوع به بیان تش��ریح 
مفاهی��م هر ک��دام از عبارت ها می پردازیم. مش��تری یا 
همان کسی که بابت دریافت کاال یا خدماتی بهای آن را 
پرداخت می کند. مصرف کننده، کسی که از محصول که 
شامل کاال یا خدمات اس��ت، استفاده می کند. تأثیرگذار 
خرید کس��انی هستند که ممکن اس��ت نه بهای کاال یا 
خدم��ات را پرداخ��ت کنند و نه اس��تفاده کنند ولی در 

تحقق امر خرید نقش بسزایی دارند.
 باید افزود که هر س��ه مورد می توانند با یکدیگر ادغام 
نیز شوند یعنی یک فرد هم می تواند مشتری باشد و هم 
مصرف کنن��ده و به همین ترتی��ب ادغام های دیگری نیز 

صورت می گیرد.
 نکته مهم و پایانی که باید در موضع یابی با المان سن 
به آن تأکید کرد، ش��ناخت بازار هدف و همچنین عوامل 
مؤثر در جریان حرکتی بازار مربوطه اس��ت که می تواند 
جایگاه شما را نسبت به رقبا صحیح تر و درست تر تعریف 
کند و این همان هدفی اس��ت ک��ه در تمایز برای موضع 

یابی مدنظر گرفته می شود. 
 

ارتباط هارمونیک با مشتری

همیش��ه با ش��نیدن کلم��ه ریتم ی��اد طب��ل و دهل در 
خاطرم��ان زنده می ش��ود و ریتم به عنوان تک��رار پی درپی 
ی��ک حرکت پایدار در زمان مش��خص در ذهن ما جا افتاده 
اس��ت. همین طور ملودی به عنوان توالی نت ها به گونه ای که 
احساس زیبایی به شنونده دهد. طبیعتا یک قطعه موسیقی 
زیب��ا از چیدمان ریتم ها و ملودی ها ش��کل نمی گیرد، بلکه 
باید این چیدمان هارمونیک باش��د ت��ا قطعه ای زیبا آفریده 
ش��ود. هارمونی در واقع، دانش ترکی��ب صداهای گوناگون 
اس��ت به طوری که در مجموع، یک موس��یقی دلنشین تر و 

تأثیر گذارتر به وجود آید. 
امروزه مدیریت ارتباط با مش��تریان به مس��ئله ای اساسی 
برای س��ازمان ها تبدیل ش��ده اس��ت، اما یک��ی از معضالت 
س��ازمان ها در این راه خوش آهنگ ک��ردن این ارتباط برای 
پرس��نل و مش��تریان اس��ت که توجه به ارتباط هارمونیک 

می تواند این معضل را برای ایشان حل کند. 
ریت�م ارتباط با مش�تری: منظور از ریت��م در ارتباط با 
مش��تری، توالی ارتباط با مش��تری اس��ت. عناصر انس��انی 
)س��ازمان ها و مش��تریان( از اموری که با ریتم همراه است 
بیش��تر ل��ذت می برند و ک��ار و فعالی��ت در قالب یک عمل 
ریتمیک آس��ان تر بوده و انرژی کمت��ری طلب می کند. در 
ادامه مثالی برای روشن شدن این مبحث ذکر می کنم: یک 
شرکت لیزینگ در زمینه فروش خودرو قراردادی با مشتری 
منعق��د می کند ک��ه طبق آن بای��د در یک بازه س��ه ماهه 
خودرویی را برای وی تهیه کند. بعد از انعقاد قرارداد تماس 
با مش��تری قطع شده و این رها ش��دن ارتباط ادامه خواهد 
داشت تا یک هفته مانده به اتمام قرارداد که از طرف شرکت 
با مش��تری برای تکمیل مدارک تماس گرفته می ش��ود. در 
نظ��ر بگیرید که در این مدت مش��تری نس��بت به وضعیت 
پرون��ده خود کاماًل ناآگاه و مضط��رب بوده و اندک تغییری 
در ش��رایط تحویل خ��ودرو می تواند آتش زیر خاکس��تر را 
روشن و مش��تری را حساس و غیرقابل مذاکره  کند. اما اگر 
در این مدت کارشناس��ان ای��ن لیزینگ طی بازه های زمانی 
منظم با مش��تری تم��اس برقرار می کردند ع��الوه بر ایجاد 
اطمینان خاطر برای مش��تری، اعتم��اد وی را برای هر نوع 

مذاکره نیز جلب می کردند. 
البته برخی معتقدند ممکن اس��ت ارتباط دائم با مشتری 
موجب ایجاد مزاحمت و کدورت برای وی شود. طبیعتا اگر 
ای��ن ارتباط صرفاً ریتمیک و فاق��د ملودی و هارمونی دقیقا 

باشد، همین مزاحمت و کدورت پدید خواهد آمد. 
ملودی ارتباط با مش�تری: شدت، حدت و فراز و فرود 
هر ارتباط با مش��تری را ملودی ارتباط با مشتری می نامیم. 
در مثال باال کافی اس��ت برای ایجاد ی��ک ارتباط ملودیک، 
تماس ها با مش��تری متنوع تر و دارای فراز و فرود شود. مثاًل 
نخس��تین تماس، یک تماس تلفنی پنج دقیقه ای با موضوع 
خوش��امد گویی به مش��تری و دومین تماس یک تماس 10 
دقیقه ای با موضوع نظرس��نجی از مش��تری باش��د. سومین 
تماس، نی��ز یک تماس پن��ج دقیقه ای با موض��وع گزارش 
وضعیت پرونده وی باش��د. از این طریق با تنوع بخشیدن به 
موضوعات و مدت ارتباط یک ارتباط ملودیک شکل بگیرد. 
هارمونی ارتباط: شنیدن سازها و ملودی های یکنواخت 
برای همه ما خسته کننده خواهد بود و معموالً ارکسترهای 
دارای س��ازها و ملودی های مختلف طرفداران بیشتری را به 

خود جذب خواهند کرد. 
ب��رای ایج��اد هارمون��ی و زیبایی در ارتباط کافی اس��ت 
چیدمان ریتم و ملودی را بر بستر ابزارهای ارتباطی مختلف 
مدیریت کنید. ارتباط با مش��تری نباید به عنوان مثال فقط 
در تماس تلفنی خالصه ش��ود. چرا که مش��تریان شما تنوع 
ارتباط را بیش��تر می پس��ندند. یعنی ترجی��ح می دهند این 
ارتب��اط از کانال های ارتباطی مختل��ف صورت پذیرد. مانند 
پیامک، تماس تلفنی، شبکه های اجتماعی، وب سایت و . . . . 
اکثر شرکت ها در ارتباط با مشتری به اشتباه تصور می کنند 
باید این ارتباط، س��اختاری مشخص، یکپارچه و محدود به 
یک کانال ارتباطی داش��ته باشد و برخی عنوان می کنند ما 
ب��ا ایجاد ی��ک ارتباط تک کاناله و منظم مش��تریان خود را 
شرطی می کنیم، اما توجه داشته باشد مشتریان به هیچ وجه 
در هیچ زمینه ای شرطی نخواهند شد، بلکه دلزده می شوند. 
در مث��ال باال می توان ب��ه این نحو عمل کرد: نخس��تین 
تماس با مش��تری، تماس از طریق تلفن به مدت دو دقیقه 
و با موضوع خوش��امد گویی باشد. دومین تماس یک ارتباط 
از طریق پیام کوتاه و ارائه نام کارش��ناس مسئول قراردادها 
باش��د. س��ومین تماس یک تماس تلفنی جهت نظر سنجی 
و تم��اس چهارم یک تم��اس از طریق ارس��ال نامه صورت 
وضعیت به آدرس مشتری باش��د. در این میان وب سایت و 
کانال تلگرام ش��رکت نیز می تواند اطالعیه ها و اخبار مرتبط 
را در اختیار مشتریان قرار دهد. از این طریق عالوه بر حفظ 
ریت��م و ملودی ی��ک هارمونی بین کانال ه��ای ارتباطی نیز 

ایجاد شده است. 
توجه به هارمونی در موس��یقی اثری زیبا و دلنشین برای 
ش��نوندگان پدید خواهد آورد و در ارتباط با مش��تری اثری 

زیبا به نام وفاداری مشتری برای سازمان شما. 

دکتر سیدسجاد قوامی
عضو هیأت علمی اتاق مدیریت ارتباط با مشتری

با هم رشد کنیم کلید

مهرداد انوری 
دکترای مدیریت کسب و کار 
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برس�یدوقراردادمکتوبداشتهباش�ید.پسسعیکنید
رودربایس�تیوخجالتراکن�اربگذاریدوقراردادخودرا

محکمکنید.

توافقاتمالی
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مشخصکردیم.آیاانعقادقراردادکتبیالزماست؟
کلینیک کسب و کار

شورای شهر نهادی است که نقطه 
عطف��ی در مدیریت محلی کش��ور 
محس��وب می ش��ود به ط��وری که 
می تواند در اموری همچون تحلیل 
کس��ب و کار ها به عن��وان بانی عمل 
کند و ب��ا ارائه طرح های مناس��ب 
در خروج از رکود اقتصادی کش��ور 
و رونق کس��ب و کارها نقش مهمی 
داش��ته باش��د. این در حالی است 
ک��ه با نزدیک ش��دن ب��ه انتخابات 
شورای  انتخابات  ریاست جمهوری، 
ش��هر را نیز پی��ش رو داریم و این 
موضوع با توجه به مشکالت اشتغال 
در کشور اهمیت ویژه ای پیدا کرده 
اس��ت. از این رو »فرصت امروز« در 
گفت وگویی با بهزاد حسین عباسی، 
مدرس و مش��اور مدیری��ت و فعال 
در زمینه ه��ای تصمیم گیری ه��ای 
ش��هری و کس��ب و کار ب��ا س��ابقه 
بی��ش از 1700 مش��اوره خ��روج 
از ورشکس��تگی، به بررس��ی نقش 
ش��ورا ها در اش��تغال زایی و بهبود 
کس��ب و کارها پرداخته که در ادامه 

می خوانید. 
همانطورکهمستحضریدتقریبًا
همزم�انب�اانتخاب�اتریاس�ت
جمهوری،انتخاباتشورایشهر
همدرحالبرگزاریاست.ازدید
یکمتخصصحوزهکس�بوکار
تفاوته�ایانتخاباتش�وراهابا
س�ایرانتخاباترادرچهمواردی

میبینید؟
از  وک��ار  کس��ب  زیرس��اخت 
شهرها شروع می ش��ود، ورود افراد 
متخصص به این حوزه باعث ایجاد 
زیرس��اخت و ارائه مشاوره مناسب 
و در نهای��ت ایجاد تخصص و ورود 
س��رمایه گذاران به ش��هر می شود. 
فراموش نکنید مش��کل کش��ور ما 
عالوه بر ایجاد شغل کمبود پرسنل 
متخص��ص در کس��ب و کارها نی��ز 
هست. فضای شهری مهم است. اما 
مش��اهده کننده این فضا مهم ترین 
موضوع شهر است. بررسی و تحلیل 
همه کس��ب و کارها بای��د یک بانی 
داشته باشد و این موضوع می تواند 

با اعضای شورای شهر باشد. 
باتوج�هبهاینکهش�وراهادر
ش�هرهادارایق�درتاجرایی
باالییهس�تنداینت�وانرادر
حوزهکسبوکارچگونهارزیابی

میکنید؟
تخصص در کس��ب و کار به همراه 
دلسوزی باعث همراهی و همکاری 

اعض��ای ش��وراها با کس��ب و کارها 
می شود و همدلی آنها، ارائه مشاوره 
و تصویب طرح های مناس��ب باعث 
رون��ق اقتص��ادی و ایجاد ش��غل و 
برون رفت از رکود می ش��ود. حال 
زنگ تخصص در ش��ورا به صدا در 
می آید و اعضای ش��ورای به سوی 
کس��ب و کار می رون��د ت��ا بتوانن��د 
قوانی��ن جدیدی را ب��رای کمک به 

آنها درخواست کنند. 

اگ�ریک�یازدغدغههایش�هر
اش�تغالآنباش�دنقششورارا
دررفعایندغدغهبهچهصورت
میت�واندیدوآیات�وانقانونی
واجرای�یبرایتأثیرگ�ذاریدر
حوزهاشتغالزاییوجوددارد؟

خال قانون��ی دراین نکت��ه باعث 
اتالف نیروی تخصصی ش��ده است 
ب��ه نظر من وقتی اف��راد متخصص 
کسب و کار وارد حوزه شهری شوند 
خ��ود به خود ای��ن موضوع اهمیت 
پی��دا ک��رده و قوانی��ن نی��ز تغییر 
خواهند ک��رد. اعضا بای��د به دنبال 
رف��ع دغدغه کس��ب و کارها و ایجاد 
تخص��ص در ش��هر باش��ند. فردی 
که از مدیریت اجرایی کس��ب و کار 
اطالع علم��ی و عملی ندارد چطور 
می تواند وارد این حوزه ش��ود. باید 
به دنبال بررس��ی قوانینی باشند که 
کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها 
را حمایت کند. رس��یدگی، مشاوره 
و آم��وزش علم��ی ب��ه پرس��نل و 
مدی��ران کس��ب و کارها باعث کمتر 
تعطیلی  و  ورشکس��تگی ها  ش��دن 

کسب و کارها خواهد شد. 
نق�شش�ورایش�هردرقب�ال
کس�بوکارهایراکدوغیرفعال
هرشهرچگونهمیتواندباشد؟

برنامه ری��زی، همراهی، داش��تن 
ب��ا مدی��ران  اطالع��ات و جلس��ه 
همچنی��ن  و  کس��ب و کارها  ای��ن 
باید  پیگی��ری دغدغه ه��ای آنه��ا. 
صدای کسب و کارها ش��نیده شود. 
تصمیمات اش��تباه و ارائه برخی از 
مجوزهای تجاری باعث فلج ش��دن 
اقتصاد در خیلی از ش��هرها ش��ده 
است. برنامه جامع برای عارضه یابی 
و رفع مشکالت در حوزه کسب و کار 
می تواند فشار مشکالت را از دوش 

مدیران بر دارد. 
بهعن�وانی�کفع�الح�وزه
و انتظ�ارات کس�بوکار
خواس�تههایش�ماازاعض�ای

شورایشهرچیست؟
تمرکز،  اش��تغال،  جواب گوی��ی، 

و  ش��هری  مدیری��ت  تخص��ص، 
بان��وان  ب��ه  توج��ه  کس��ب و کار، 
سرپرس��ت خانوار و جوانان جویای 
کار. باید قوانی��ن جدیدی را تقاضا 
کنند ت��ا به عنوان حام��ی دولت از 
پایین ترین س��طح حامی اش��تغال، 
تولی��د و کارآفرینی باش��ند. حذف 
رانت و ع��دم ارائه مجوزهای خاص 
تجاری باعث حذف نشدن خیلی از 
کسب و کارها و تقویت آنها و از بین 

نرفتن اشتغال می شود. 
ب�اتوجهب�هاینک�هدرادوار
گذش�تهیک�یازتکراریترین
انتخاباتی ش�عارهاووعدههای
اش�تغالزاییواهمیتدادنبه
کارآفرینبودهاست،چراواقعًا
آث�ارای�نوعدهه�ادرمقیاس
شورایش�هرکهاجراییترینو
عملیاتیترینسطحدموکراسی
استوبهراحتیمیتوانخیلی
ازمسائلاساس�یدراینحوزه
رارفعکردنش�انیچشمگیری

تاکنوننداشتهاست؟
نداش��تن تخص��ص کس��ب و کار، 
فق��دان برنام��ه عملیات��ی و تمرکز 
و  ساخت و س��از  مس��ائل  روی 
دغدغه های شخصی اعضای شورای 
شهر، فراموشی اشتغال و کارآفرین 
را به دنب��ال دارد و دلی��ل اصل��ی 
بی توجه��ی ب��ه کسب و کارهاس��ت 
نداشتن دغدغه اشتغال کارآفرین را 
فلج می کند. کارآفرین همیشه تنها 
بوده و وقتی کار را ش��روع می کند 
نمی دان��د چ��ه اتفاقی قرار اس��ت 

برایش رخ دهد. 
 به محض بازگش��ایی کسب و کار 
ب��ه س��راغ  از س��ازمان ها  خیل��ی 
کارآفری��ن می آیند ب��رای دریافت 
هزینه، ب��ه هر نوعی ای��ن حمایت 
وج��ود ن��دارد. اگر حمایت ش��ود 
فضای اقتصاد کش��ور بارور و تمرکز 
دولت روی حمایت بیشتر می شود. 
چه کسی بهتر از شورا می تواند وارد 

این موضوع شود. 
اگرق�رارباش�دبهعن�وانفعال
ح�وزهکس�بوکارتوصی�هایرا
ب�رایموفقی�تکاندیداهایاین
دورهش�ورایش�هربی�انکنید
چهمواردیبرایش�ماپراهمیت

است؟
ب��رای ارتق��ای دان��ش مدیریت 
مردم تالش کنند. دغدغه تخصص 
جوانان را داش��ته باش��ند، تخصص 
اگر موجود باشد شغل متخصصش 
را پی��دا می کن��د. حض��ور علمی و 
عملیاتی خود را با کارآفرینان بیشتر 

کنند و ش��هر را ب��ا برنامه منظم و 
هدفمند مدیریت کنند. ببینند چه 
سازمان ها و افرادی سراغ کارآفرین 
می روند برای دریاف��ت هزینه، این 
م��وارد را تعدیل کنن��د. کارآفرین 
واقعاً نمی تواند نفس بکش��د با این 
هم��ه فش��ار مش��کالت. خیلی از 
اف��راد با یارانه ها زندگی را س��پری 
می کنن��د. باید با آموزش و حمایت 
س��عی درافزایش درآمد خانواده ها 
کنند. مش��کل کمیته  ام��داد عدم 
خ��روج افراد تحت سرپرس��تی این 
س��ازمان اس��ت. با برنامه ریزی های 
کارآفرینانه برای این افراد مش��کل 
کمیته  امداد را حل کنند. این افراد 
قدرت ریس��ک پایین دارند، باید با 
برنامه ری��زی و آموزش این مورد را 

برطرف کنند. 
ب�اتوجهب�هحضوربس�یاری
ازچهرهه�ادرش�ورایش�هر
ای�ن از خیل�ی ناکارآم�دی و
چهرههاوعدمتخصصدرحوزه
شهریدیدگاهشمابامحوریت
کس�بوکاروحضوردرکرسی

شهرچیست؟
چهره ها یا مهندسان ساخت و ساز 
با معماران و. . . دغدغه خودش��ان 
را دارن��د، درگیری خ��ود را دارند، 
به دنب��ال برنامه های خ��ود خواهند 
ب��ود اما متخصص حوزه ش��هری و 
کس��ب و کار دغدغه شهر خودش را 
دارد، نگران مش��کالت شهری است 
چ��ون مش��کالت را دی��ده و درک 
می کند، چون با مدیران کسب و کار 
نشس��ت و برخاس��ت می کند. این 
کرس��ی را باید به اه��ل متخصص 
داد. م��ردم باید س��وابق کاندیداها 
را مطالع��ه کنن��د و قومیت��ی رأی 
ندهند. این ش��هر آینده خودشان و 
فرزندان آنهاس��ت. خیلی از شهرها 
از حضور سازمان ها محرومند مانند 
تربیت بدن��ی، نظام مهندس��ی و. . . 
کسب و کارها  س��ازمان ها  این  ورود 
را تقویت می کند. کسی که معروف 
و چهره اس��ت نی��ازی به معروفیت 
ن��دارد پس ک��ار اجرای��ی کمتری 
می کند و ب��ه حفظ آنها می پردازند 
و بعض��ی از اف��راد تخصص چندین 
دوره ش��ورای ش��هر را دارن��د ولی 
دری��غ از ی��ک ک��ار اجرای��ی برای 
کسب و کار و حل مشکالت شهری.

 
ب�رای را جایگاه�ی چ�ه
تخصصهایشهریومدیریتی
بهخصوصبارویکردکسبوکار
واقتصاددراینپارلمانشهری

میدانید؟
ایج��اد ی��ک کارگ��روه تخصصی 
اعضای شورا را اجبار به جواب گویی 
در این حوزه و ارتقای تخصص شان 
می کند. ح��ال آنها مجبورند فضای 
کس��ب و کارها را ارتقا، منابع انسانی 
را آموزش، سرمایه گذاران را دعوت 
و در نهایت پاسخگوی اجرای طرح 
خود باش��ند. ک��ار از ش��عار دادن 
گذش��ته، ما می توانیم ب��ا حمایت 
دولت رکود را ازبی��ن ببریم. وقتی 
کارگروه اشتغال و کارآفرینی ایجاد 
ش��ود مدیریت آن را باید متخصص 
کس��ب و کار ب��ه عهده بگی��رد و در 
نهایت حاال از زیرس��اخت مش��کل 
اش��تغال رفع می ش��ود. اینجا شعار 
جواب نمی دهد ح��رف، حرف اجرا 

و تخصص است.

جمعبندیخودراازمباحثبیان
شدهمطرحبفرمایید؟

م��ردم س��وابق را مطالعه کنند و 
بعد از انتخ��اب، وعده ها را پیگیری 
کنن��د. حاال به این طریق ش��عارها 
جای خود را ب��ه وعده های اجرایی 
می دهد. از مس��ئوالن ش��ورا برای 
آم��وزش  کارآفرین��ی،  اش��تغال، 
تخص��ص به اف��راد ب��رای ورود به 
ب��ازار کار برنام��ه زمانبن��دی اجرا 
بخواهن��د. با برنامه اجرایی وضعیت 
می شود،  مش��خص  کس��ب و کارها 
و ح��اال ج��ای خال��ی عارضه یابی 
به شدت  کس��ب و کارها  مش��کالت 
احس��اس می ش��ود. وقتی تا به این 
حد ریز می ش��ویم از محله، ش��هر 
و اس��تان وضعی��ت کس��ب و کارها 
مش��خص می ش��ود. هر عضو شورا 
مسئولیت را بر دوش خود احساس 
می کند و حال دولت نقش حمایتی 
خود را باید ایفا کند، به این طریق 
توان ایجاد اشتغال در کشور بیشتر 
ش��ده و ب��ا ایج��اد کارگ��روه ایده 
بای��د ایده ه��ای جدید کس��ب و کار 
اس��تخراج و در خود ش��هر با ورود 
س��رمایه گذاران اجرا شود. هر شهر 
باید با برند محصول و صنعت خود 
شناخته ش��ود حاال فضای صادرات 
جدی می ش��ود. باید جشنواره های 
کس��ب و کار برگزار ش��ود. اگر شورا 
بتوان��د در ه��ر خانواده ی��ک مدیر 
کس��ب و کار ایج��اد کن��د انتظارات 
م��ردم را باال می برد، ح��اال باید به 
ای��ن انتظارات پاس��خ ده��د. برای 
پاس��خ گویی به این انتظارات طرح 
و ای��ده دهد و ب��رای اجرای ایده ها 

قانون های جدید نیاز است. 

گفتوگوی»فرصتامروز«بابهزادحسینعباسی،مدرسومشاورمدیریت

اشتغال زایی و رونق کسب و کار از کانال شورای شهر

نشانه

نقشکارکناندرداستانسراییبرندها

برای بس��یاری از مدیران ش��رکت ها مهم اس��ت که برای 
کارکنان شان یک داستان مش��ترکی خلق کنند تا منجر به 
یک تصویر ذهنی مش��ترک بین همگان ش��ود؛ تصویری که 
نش��ان دهد دلیل وجودی ش��رکت چیست؟ این تصویر باید 
س��ر و قلب را همزمان هدف قرار ده��د و به وضوح راهی را 
نمایان کند که شرکت در آن قدم برمی دارد. این تصویر باید 
احساس��ی را در کارکنان ایجاد کند که تا چه حد وجودشان 
مؤث��ر اس��ت. بدی��ن ترتیب این ک��ه فقط به دنبال کس��ب 
س��ود بیشتر باش��یم کافی نیس��ت، اینکه بزرگ ترین ماهی 
در دریاچه باش��یم هم کافی نیس��ت. کدامیک از کارمندان 
می توانن��د صادقانه بگویند از اینکه جیب س��هامداران را پر 

پول می کنند قلبا راضی هستند؟ 
برای افزودن حس ارزش��مندی در افراد یک سازمان، باید 
ارزش یا احساس��ی قوی تر وجود داش��ته باشد که شرکت را 
به جلو س��وق دهد، یک شور محرک. اگر کارکنان بتوانند با 
داستان اصلی شرکت هم سو شوند می توانند آن را با دیگران 

قسمت کنند. 
همچنی��ن چگونه می توان انتظار داش��ت ک��ه خریداران 
وفاداری داش��ته باشیم که محصول ما را به محصوالت دیگر 
ترجی��ح می دهند. وقت��ی کارکنان ش��رکت خودمان حتی 
نمی توانند توضیح دهند که شرکت شان چه برتری، مزیت یا 

شایستگی ای نسبت به شرکت های دیگر دارد. 
ی��ک برند ق��وی اگر می خواه��د یک اث��ر بلند مدت روی 
خریدارانش داش��ته باشد، همیشه از داخل خود شرکت آغاز 
می کند، ازمیان کارکنانش. برای مثال اگر کارکنان ش��رکت 
نایکی، خودشان به این باور که می گوید »اراده برای بردن« 
نرس��یده بودند؛ باوری که به آنها انگیزه می داد دائماً به فکر 
تولید محصوالت ورزشی بهتر و جدید تر باشند، قطعا طولی 
نمی کشید که تمامی تبلیغات فوق العاده شان پایان می گرفت 
و دی��ر یا زود نتیجه منفی می گرفتن��د. از آنجا که کارکنان 
یک ش��رکت در ارتباط تنگاتنگ با شرکت هستند، آنها تنها 

سفیران مهمی هستند که یک برند می تواند داشته باشد. 
اس��تفاده از اصول داس��تان س��رایی به ش��رکت ها کمک 
می کند که یک تصویر صحیح از کش��مکش ها و مش��کالت 
ترسیم کنند. بدین ترتیب به کارکنان شان، تصویری از آنچه 
بای��د ب��ا آن از طریق کار گروهی مقابله کنند نش��ان داده و 
بیان می کند ک��ه برای موفقیت در این میدان چطور باید از 
مهارت ها و در برخی موارد از شجاعت شان بهره ببرند. مسلم 
اس��ت که یک مش��کل و یا کش��مکش که گروهی را تهدید 
می کن��د به تقویت حس با هم بودن آن افراد کمک می کند. 
این موضوع باعث قوی تر ش��دن روح و فرهنگ یک سازمان 
شده و در عین حال پیامی را به محیط بیرونی می فرستد که 
مبین ارزش هایی است که کارکنان از آن تبعیت می کنند. 

با استفاده از داس��تان به عنوان نقطه مرکزی استراتژیک، 
مدی��ران می توانن��د کارکن��ان را با انگیزه تر ک��رده و تصویر 
مناسبی به محیط خارج از س��ازمان بدهند که شرکت شان 

چه تفاوتی با شرکت های دیگر دارد. 
اگر ب��ه داس��تان گویی به عنوان اب��زاری اس��تراتژیک در 
برندس��ازی توجه کنی��م، خواهیم دید که چگون��ه دیدگاه 
س��نتی در رابطه با برند ها به تکامل می رس��د. وقتی مفهوم 
کالس��یک برند با منطق داس��تان گویی ادغام ش��ود، از برند 
به عنوان مجموعه ای از ارزش ها به س��مت برند برای زندگی 

پیش خواهیم رفت. 
ارزش ها به خودی خود و بدون قرار گرفتن در محتوا، تنها 
کلمات هس��تند. بنابراین وقتی ارزش ها به صورت لیس��تی 
تنها در گزارش��ات س��االنه می آیند و یا در کنار عکس ها در 
بروش��ورها قرار می گیرند، به نظر بی ربط و نا آشنا می رسند؛ 
چیزهایی که به عقل نزدیک اما از دل دور هس��تند. از سوی 
دیگر وقتی داستانی را تعریف می کنید، آن واژگان از طریق 
تصاویر قدرتمند، واقعی جلوه می کنند و ارزش های ش��ما را 
در یک محتوای زنده تر ق��رار می دهند. ناگهان همه متوجه 
آنچه می خواهید بگویید می شوند، چرا که شما به آنها چیزی 

را می گویید که در زندگی روزمره با آن سر و کار دارند. 
داس��تان اصلی مترادف است با ارزش های یک برند که به 
یک پیام واحد و معنادار تبدیل شده است. در واقع به شکلی 

زیباتر و قابل فهم تر خالصه شده است. 
هدف داس��تان اصلی شرکت این اس��ت که یک تصویر از 
داخل و خارج از ش��رکت در م��ورد آن ارائه دهد. درحقیقت 
شما با استفاده از دیدگاه خارجی در رابطه با شرکت، هویت 

آن را مشخص می کنید. 
این همان چیزی است که برای یک برند قوی حیاتی است 
اما قبل از اینکه شروع به ساختن داستان اصلی شرکت کنید 
باید بدانید که فاصله میان هویت ش��رکت و تصور عمومی از 

آن چقدر است. 
 نکته بسیار مهم این است که شباهت ها و تفاوت های مهم 
وکلیدی میان داده های داخلی و خارجی را شناسایی کنید. 
آیا تصوری که در داخل از شرکت دارید با تصویری که عموم 
از آن دارند متفاوت اس��ت؟ آیا شباهت هایی میان آنچه شما 
دوس��ت دارید آنگونه دیده شوید و آنچه واقعاً عموم از شما 
می بینند وجود دارد؟ اگر اینچنین است، این شباهت ها چه 

هستند و چرا اینگونه اند؟ 

کارتابل

اهمیتظاهرولباسمناسب

ایده این ش��ماره شاید س��اده، تکراری و غیرکاربردی به 
نظر برس��د، با این حال باور داشته باشید یا خیر بسیاری 
از پژوهش ه��ا در م��ورد تأثیر نوع ظاه��ر و انتخاب لباس 
اف��راد ص��ورت گرفته اس��ت. فش��ار و رقاب��ت موجود در 
کس��ب وکارهای حاضر ت��ا حدود زی��ادی کارآفرینان را از 
توجه به مس��ائل ری��ز و در عین حال تأثیرگ��ذار محروم 
ساخته اس��ت. در بس��یاری از موارد، مدیران و کارمندان 
توجه به مسائلی مانند ظاهر و نوع انتخاب لباس را یا مورد 
توجه قرار نمی دهند یا جزئی از آخرین اولویت های ش��ان 
است. در این ایده قصد داریم اندکی به تأثیر ظاهر مناسب 
در فضای کس��ب وکار پرداخته و از این طریق اهمیت این 

موضوع را روشن سازیم. 
نیکول ویلیامز، مجری مشهور کانادایی، در مورد اهمیت 
ظاهر و لباس مناس��ب اظهارنظر جالب��ی دارد: »در اغلب 
موارد نوع لباس شما نه تنها شخصیت تان را بیان می کند، 
بلکه تصویر دقیق کیفیت عملکردتان را نیز منتقل خواهد 
کرد.« اگر اندکی به عقب برگردیم، تا حدود دو دهه پیش 
هیچ خبری از اهمیت چنین موضوعی در حوزه کسب وکار 
یافت نمی شود. در واقع هنوز هم شرکت هایی با لباس های 
فرم یکسان را به یاد دارم. نکته منفی این است که بسیاری 
از فروش��گاه ها نیز از لباس فرم یکسان برای کارکنان شان 
اس��تفاده می کنند. البته این عام��ل به تنهایی باعث ایجاد 
مش��کل در فضای کاری نخواهد ش��د، بلکه انتخاب طرح 
نامناسب است که همه برنامه و امیدها را بر باد می دهد. 

تص��ور کنید وارد یک ش��رکت مخابرات��ی برای دریافت 
خدمت��ی خاص می ش��وید. به س��راغ مس��ئول اطالعات 
می روید و با وضعیت ظاهری و لباس نامناسب وی مواجه 
می ش��وید. در واقع شاید این امر به دلیل سهل انگاری فرد 
موردنظر باش��د، با این حال شما وی را به عنوان نخستین 
کارمند آن ش��رکت مش��اهده کرده اید. نتیجه چه خواهد 
بود؟ ش��کل گیری ذهنیت منفی در قب��ال تمام کارکنان 
و کارمندان آن ش��رکت. در واقع ای��ن ماجرا هنگامی که 
در یک ش��رکت مخابراتی در لندن مش��غول به کار بودم، 
اتفاق افتاد. من به آن ش��رکت رفته ب��ودم تا در مصاحبه 
اس��تخدامی ش��رکت کنم. نکته ناامید کنن��ده این بود که 
عالوه بر مس��ئول اطالعات، سایر کارمندان آن شرکت نیز 
چندان به نوع لباس ش��ان اهمیت نمی دادند. تجربه ای که 
از مش��اهداتم در آن شرکت به دست آوردم، باعث شد در 

سایر موسسات به این نکته توجه زیادی کنم. 
در ای��ن بخش قص��د دارم چند نکت��ه مهم در خصوص 

انتخاب لباس مناسب را بیان کنم. 
1-توجه داش��ته باشید که ش��ما هرگز نباید مانند سایر 
افراد به نظر برس��ید. نخستین نکته ای که افراد در برخورد 
با ش��ما به آن توجه خواهند کرد، ظاهرتان اس��ت. با این 
ح��ال چنین نکت��ه ای به معن��ای اس��تفاده از لباس های 
غیرمتعارف نیست. دقت کنید که در هر کسب وکاری یک 
طیف مش��خص از لباس ها معمول است. خالقیت شما در 

انتخاب مناسب میان این طیف است، نه خارج از آن. 
2-موض��وع تنها به لباس ختم نمی ش��ود. در واقع نکته 
مه��م دیگری که در برخورد با هر ش��خصی در محیط کار 
بای��د مورد توجه قرار گیرد، موی شماس��ت. اغلب توصیه 
می ش��ود که هیچ گاه با موهای خیس منزل را به س��مت 
محل کار ترک نکنید. با توجه به ظاهر ش��خصی می توان 
این احساس را در مخاطب ایجاد کرد که فرد به شغل خود 

مانند ظاهرش اهمیت می دهد. 
3-اصالح ص��ورت به صورت روزانه امری اس��ت که در 
بسیاری از شرکت ها تا اواخر دهه 90میالدی مرسوم بوده 
اس��ت. با این حال اکنون الزم نیست از این سنت پیروی 
کنید. تنها توجه داش��ته باش��ید که ریش تان باید منظم 
باشد. قرار نیس��ت مخاطب تان هنگام مواجهه با شما یک 

صورت درهم و نامرتب را مشاهده کنند. 
4-انتخ��اب رنگ لباس یکی از مواردی اس��ت که تأثیر 
روان ش��ناختی غیرقابل انکاری را روی طرف مقابل خواهد 
داش��ت. بر همین اس��اس توصیه من استفاده از رنگ های 
متعادل اس��ت. در واقع طیف های رنگی پررنگ و براق به 
هیچ وجه ایده مناسبی برای استفاده در فضای کار نیست. 

توصیههایحرفهایازمدیرانموفق
لرد کالین مارش��ال یکی از موفق تری��ن و در عین حال 
خوش لباس ترین افراد حاضر در کس��ب وکار معاصر است. 
مارش��ال در یکی از س��خنرانی های خود اظهارنظر جالبی 
را مطرح س��اخت که اش��اره به آن در این بخش مناس��ب 
به نظر می رس��د:» هنگامی که صبح قصد حاضر شدن در 
مح��ل ک��ار را دارم، در خانه تنها به یک نکته فکر می کنم 
و آن این اس��ت که چگونه می توان��م با ظاهر خود حداقل 
باعث رنجش دیگران نش��وم. انتظ��ار من از هر فعال حوزه 
کس��ب وکار و تجارت همین اس��ت. من درک می کنم که 
قرار نیس��ت با بازیگ��ران هالیوود و مدل های مش��هور در 
دنیای کس��ب وکار سروکار داشته باشم، با این حال تحمل 
چهره های نامرت��ب با لباس های معمولی ب��رای من قابل 

تحمل و درک نیست.«

مهالفرازمند
M_farazmand_66@yahoo.com
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آمار رس��می وزارت بهداش��ت در پایان س��ال 
95 نش��ان می دهد ك��ه 18.5 درصد از هزینه های 
پرداخت ش��ده از س��وی مردم به دندانپزش��كی 

اختصاص یافته است.  
در حالیكه نزدیك به 40 درصد از مردم كش��ور 
از خدمات دندانپزشكی محروم هستند، اختصاص 
18.5 درص��د از كل هزینه ه��ا نش��ان از باال بودن 
هزینه های دندانپزشكی در كشور دارد. به گزارش 
پول نیوز، براساس آمار چهار دهك از خانوار ایرانی 
از خدمات دندانپزش��كی محروم هستند و بیشتر 
خدمات دندانپزش��كی به دهك های باالی جامعه 
اختصاص پیدا می كند. وزارت بهداش��ت در سال 
گذش��ته اعالم كرد دهك های باالی جامعه بیش 
از 25 درص��د هزینه ه��ای درمان��ی را در بخ��ش 

دندانپزشكی صرف كرده اند. 
 این موضوع نش��ان می دهد ك��ه یك كلینیك 
دندانپزش��كی باید گروه مرفه و متوسط جامعه را 
هدف قرار داده و براس��اس درآمدهای این قشر از 

جامعه كسب و كار خود را برنامه ریزی كند.  
در ح��ال حاض��ر بررس��ی های میدانی نش��ان 
می دهد ك��ه در نقاط پایین و ك��م درآمد جامعه 
كلینیك دندانپزشكی خصوصی وجود ندارد و اگر 
موردی هم باشد مربوط به سازمان ها و ارگان های 
دولتی اس��ت. در دندانپزشكی، حداكثر موادی كه 
مصرف می ش��ود 10 تا 12 درصد هزینه اس��ت و 
بقی��ه هزینه هایی كه گرفته می ش��ود، هزینه های 
جانبی و دس��تمزد پزشك اس��ت. مراجعه به یك 
كلینیك دندانپزش��كی در كمتری��ن صورت بین 
100 تا 150 هزار تومان هزینه دارد.  هر كلینیك 
به طور متوس��ط بین 120 تا 150 مراجعه كننده 
در ماه دارد. اگر تنه��ا 12 درصد از هزینه ها صرف 
مواد اولیه و هزینه های جانبی كلینیك شود با یك 
حساب سر انگشتی می توان گفت كه یك كلینیك 
دندانپزشكی در كمترین حالت 15 میلیون درآمد 
 دارد كه با كس��ر 12 درص��د هزینه ها بین 12.5 تا 
13 میلیون سود خالص دارد كه در آمد ماهانه آن 

به بیش از 300 میلیون تومان می رسد.  
برای راه اندازی یك كلینیك دندانپزش��كی باید 
شرایط عمومی و تخصصی را به صورت یكجا داشت. 

شرایط عمومی تاسیس یك درمانگاه دندانپزشكی 
عبارت است از

 1- تاسیس هر گونه موسسه درمانی به نام مركز 
دندانپزشكی قبل از هر گونه اقدام، منوط به كسب 
موافقت اصولی و پروانه تاس��یس از وزارت متبوع 

است. 
2- نداشتن سوء پیشینه

 3- داش��تن س��اختمان مناس��ب و مورد تایید 
كارش��ناس وزارتخان��ه متب��وع )فض��ای فیزیكی 
مورد نی��از مركزدرمانی براس��اس تع��داد یونیت 
دندانپزش��كی و بخش ه��ای مص��وب محاس��به 
می ش��ود ك��ه حداق��ل مس��احت مناس��ب برای 
 ه��ر یونیت و متعلق��ات مربوطه 10 متر اس��ت(. 
4- مراكز درمانی عمومی و تخصصی دندانپزشكی 
می توانند در حداقل مس��احت 150 متر مربع و در 
یك یا چند طبقه ساختمان احداث شود. اصل هر 
مرك��ز درمانی اعم از تخصص��ی و عمومی با مركز 

مشابه نباید از 500 متر كمتر باشد. 
عالوه بر این ش��رایط عمومی، شرایط تخصصی 
هم باید در راه اندازی یك كلینیك دندانپزش��كی 
مورد توجه قرار گیرد. براس��اس آیین نامه تاسیس 
درمانگاه های دندانپزشكی وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشكی، شرایط تخصصی راه اندازی یك 

كلینیك عبارت است از
 1- وجود یك دس��تگاه اتوكالو با حجم حداقل 
17 لیتر به ازای هر پنج دستگاه یونیت دندانپزشكی 

الزامی است. 
 2-وج��ود حداق��ل ی��ك دس��تگاه رادیوگرافی 

پری اپیكال
 3- مراكز تخصصی می توانند عالوه بر بند 

)5-3( ی��ك دس��تگاه رادیول��وژی پانورك��س 
ولترال سفال نیز داشته باشند. 

4- برای بهره برداری اولیه از مراكز، تعداد حداقل 
پنج دستگاه یونیت صندلی دندانپزشكی و متعلقات 

مربوطه ضروری است.
 5- دارو و تجهی��زات ات��اق اورژان��س )ش��امل 
كپسول اكسیژن، قفس��ه داروهای اورژانس، ست 
احیا شامل آمبوبگ و. . . حتی المقدور الكتروشوک( 

ضروری است. 
6- وجود حداقل یك نفر پرستار دندانپزشكی با 

تحصیالت دانشگاهی جهت ارائه خدمات درمانی 
مانند جرم گیری و آموزش بهداش��ت و همكاری با 

دندانپزشكان در هر نوبت كاری ضروری است. 
7- وجود حداقل یك نفر تكنیس��ین رادیولوژی 
ب��ا تحصیالت دانش��گاهی در ه��ر مركز تخصصی 
دندانپزش��كی در صورت داشتن دستگاه پانوركس 
ولترال س��فال در كلیه نوبت های كاری فعال مركز 
ضروری است. گفتنی است با توجه به تعداد یونیت 
و نوع تخصص، نیروی انس��انی اعم از دندانپزشك و 
پیرادندانپزشك تعیین می شود.  با توجه به شرایط 
عمومی و تخصصی ذكر شده راه اندازی یك درمانگاه 
دندانپزشكی دارای هزینه های بسیاری باالیی است 
كه مهم تری��ن آن را تجهیزات و لوازم مربوط به آن 
تش��كیل می دهن��د.  بخش دیگ��ر هزینه های یك 
درمانگاه را هزینه رهن، اجاره یا خرید س��اختمان 
تش��كیل می دهد. با توجه به اینكه ملك مورد نیاز 
یك درمانگاه دندانپزش��كی باید دارای مجوز اداری 
باشد در نتیجه ملك نسبت به ملك مسكونی بین 
20 تا 25 درصد هزینه بیشتری دارد. دكتر حسین 
اقدام��ی دارای درمانگاه و مطب دندانپزش��كی در 
غ��رب تهران اس��ت، وی می گوی��د »خرید هر متر 
س��اختمان در این محوطه بی��ن 5.5 تا 7 میلیون 
تومان قیمت گذاری می ش��ود اما به دلیل باال بودن 
قیمت امالک اداری و تجاری باید بیش از 20 درصد 

گران تر یك ملك را خریداری كرد.« 
ب��ه گفته وی »ب��رای راه ان��دازی یك كلینیك 
دندانپزش��كی در غرب ته��ران در كم ترین حالت 
باید بین 300 ت��ا 350 میلیون تومان هزینه رهن 
پرداخت. همچنین اگر قصد اجاره آن وجود داشته 
باش��د باید بین 15 تا 20 میلی��ون اجاره برای یك 

ساختمان در نظر گرفت.« 
وی معتقد اس��ت در هر نقطه از شهر تهران كه 
كلینیك دندانپزش��كی راه اندازی می ش��ود نیاز به 
س��رمایه ای بین 200 ت��ا 400 میلیون فقط برای 
تامین هزینه های س��اختمان وج��ود دارد.  اما در 
كلینیك های دندانپزشكی عالوه بر هزینه وسایل 
و تجهیزات ساختمان دستمزد كاركنان هم بسیار 
باال است.  در كلینیك ها معموال روال بدین صورت 
است كه دندانپزشك یك حقوق ثابت دریافت كرده 
و به ازای هر بیمار نیز درصدی به عنوان حق العمل 

می گیرد. هزینه های مواد مورد نیاز هم بستگی به 
سیاست های خرید دندانپزشك در مطب خصوصی 
یا شورای كلینیك دارد كه معموال دندانپزشك ها 
برای مطب ش��خصی خود مواد كمتری خریداری 
می كنند كه در این صورت هزینه ها بیشتر می شود. 
البته باید توجه داشت كه كلینیك ها به دلیل خرید 
قابل توجه همیش��ه تخفیف های قابل توجهی هم 
دریاف��ت می كنند.  ام��ا میزان درآم��دی كه این 
كلینیك ه��ا دارند به خوبی می تواند پاس��خگوی 
میزان هزینه كرد آن باشد. بررسی های میدانی در 
كلینیك دندانپزش��كی نشان می دهد كه متوسط 
قیمت حضور در دندانپزش��كی بیش از 100 هزار 

تومان است. 
در  دندانپزش��كی  خدم��ات  قیم��ت  لیس��ت 
كلینیك ه��ای دولت��ی و دانش��گاهی به ش��رح زیر 
 است. معاینه تش��خیص 15هزار تومان، رادیوگرافی 
9500 تومان، كش��یدن درد دندان از 40 هزار تومان 
تا 100هزار تومان، درمان ریشه یك كانال 120 هزار 
 توم��ان تا 150 ه��زار تومان، درمان ریش��ه دو كانال 
190 هزار تومان تا220 هزار تومان، درمان ریشه سه 
كانال 260 هزار تومان ت��ا320 هزار تومان، ترمیم و 
پر كردن دندان 85 هزار توم��ان تا120 هزار تومان، 
ترمیمی و پركردن دندان با كامپوزیت 95 هزار تومان 
تا 165 هزار توم��ان، جراحی لثه از 330 هزار تومان 
تا یك میلیون و 440 هزار تومان، پروتز ثابت از 395 
هزار تومان تا 572 هزار تومان، ایمپلنت از یك میلیون 
و 500 هزار تومان تا دو میلیون و 50هزار تومان است 
كه ایمپلنت دندان های دو فك تا 80 میلیون هزینه 
بردار است. قابل ذكر است در كلینیك های خصوصی 
قیمت ای��ن خدمات به بیش از 40 درصد می رس��د. 
دندانپزشكان عالوه بر كارهایی مانند كشیدن دندان 
و امور مربوط به درمان از بخش دیگری به نام زیبایی 
دندان درآمد كسب می كنند. یكی از بخش هایی كه 
درآمد قابل توجهی برای دندانپزشكان دارد ایمپلنت 
كردن دندان ها اس��ت.  یكی دیگ��ر از مراحل درمانی 
زیبایی دندان ها سیم كش��ی آنها اس��ت. مبلغ درمان 
ارتودنس��ی به مورد خ��اص هر بیمار، ن��وع بریس و 
درمان انتخاب��ی و طول مدت درمان بس��تگی دارد. 
محدودیت ه��ا و مزایای ارتودنس��ی به بودجه در نظر 

گرفته شده برای درمان بستگی دارد. 

گزارشی از کسب و کار دندانپزشکی

درآمد روزانه 15 میلیونی در كلینیك های دندانپزشكی 
خبر

رئیس اتاق بازرگانی: 
موظف به اعتالی فضای کسب و کار 

هستیم

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كش��اورزی ایران به عنوان 
پارلمان بخش خصوصی و مش��اور سه قوه خود را موظف به 
اعتالی فضای كسب و كار در فضای اقتصادی پایدار می داند. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و س��یما، غالمحس��ین 
ش��افعی، رئیس ات��اق بازرگانی ایران در نخس��تین همایش 
بین الملل��ی آب مجازی اظهار داش��ت: اتاق در جهت تحقق 
اه��داف و انجام وظایف قانونی خود در حیطه كش��اورزی و 
آب، مرك��ز مل��ی مطالعات راهبردی كش��اورزی و آب را در 
جهت بهبود فضای كس��ب و كار كشاورزی و آب ایجاد كرده 

است. 
وی افزود: هدف این اس��ت كه با انجام مطالعات راهبردی 
موجبات كمك ب��ه رونق بنگاه های اقتص��ادی، تولید ثروت 
و كارآفرینی در كش��ور و ایجاد فضایی ب��رای حضور مؤثر و 
مشاركت ذی نفعان و نقش آفرینی آنها در سیاست گذاری های 
كالن، بخش��ی و خرد، در زمینه كشاورزی و آب فراهم كند. 
مركز فوق تاكنون اقدامات ارزشمندی را نیز انجام داده و در 
چند مورد حس��اس توانسته است نقش مؤثری داشته باشد. 
ش��افعی گفت: می توان به تالش ب��رای جلوگیری از عواقب 
زیان ب��ار، قانون پروانه دار ش��دن چاه ه��ای غیرمجاز مصوب 
س��ال 1389 را بیان كرد یا روشنگری مركز درخصوص آثار 
خس��ارت بار طرح فدک در س��ال 1391 مبن��ی بر واگذاری 
بی��ش از 2 میلی��ون هكتار اراضی كش��اورزی جدید با تكیه 
ب��ر افزایش برداش��ت از آب های زیرزمینی ت��ا حد توقف آن 

اشاره كرد. 
ش��افعی گفت: همچنین برگزاری همایش بحران مدیریت 
مناب��ع آب زیرزمین��ی و تدوی��ن بیانیه آن و بررس��ی های 
كارشناس��ی فراوان به منظور جذب مش��اركت بهره برداران، 
سبب ش��د تفاهم نامه ای با وزارت نیرو برای كمك در پروژه 
تعادل بخش��ی منابع آب زیرزمینی امضا ش��ود كه می توان 
گفت: از مهم ترین پروژه های كشور است و نیز تفاهم نامه ای 
با س��ازمان محیط زیس��ت برای همكاری در مسائل كالن و 

صنفی محیط زیست منعقد شده است. 
رئیس ات��اق بازرگانی گفت: از دیگر م��وارد مهم می توان 
به همكاری با وزارت نیرو و جهاد كش��اورزی و سازمان برنامه و 
بودجه در مورد خصوصی سازی صنعت آب كشور اشاره كرد. وی 
در ادامه تصریح كرد: بحران آب كشور بسیار جدی و مهم است 
كه كش��ور در حال چاره اندیشی وسیع در رفع آن است. شافعی 
گف��ت: آب مجازی و تجارت آن از مباحث نو و جدیدی اس��ت 
كه در دنیا مطرح شده و مطالعات انجام شده نشان می دهد در 
صورت استفاده به جا و حساب شده از آن می توان به حل بحران 

آب كمك كرد. 
ش��افعی تأكید كرد: در دوران ترمیم منابع آب كش��ور اعمال 
سیاست های آب مجازی مؤثر است و ورود و تحقق این خواسته 
مس��تلزم شناخت ابعاد آن نظریه اس��ت كه باید با بررسی های 

دقیق گام های اساسی را برداشت. 
باید اثرگ��ذاری تجارت آب مجازی بر س��ودآوری، پایداری و 
اشتغال مورد توجه قرار گیرد و در این امر باید جنبه های مختلف 
آن  از نظر اقتصاد، الگوی مناسب كشت، امنیت غذایی، اشتغال، 
محیط زیس��ت و سایر موارد ذی ربط شناس��ایی و مورد بحث، 

مطالعه و بررسی قرار گیرد. 
رئیس اتاق بازرگانی ای��ران گفت: با توجه به كمبود تجربه و 
مطالعه كافی در این خصوص در داخل كش��ور، ضرورت بررسی 
جنبه های مختلف تجارت آب مجازی طی نشست های مختلف 
تخصصی و با حضور متخصصان بین المللی و بخش های مختلف 
داخلی كشور شامل بخش های خصوصی و دولتی احساس شد 
و بدین منظور اتاق ایران تصمیم به برگزاری نخستین كنفرانس 
بین المللی با همكاری و مشاركت وزارتخانه های جهاد كشاورزی، 
نیرو و امور خارجه، دانش��گاه ها و سازمان های بین المللی مانند 
فائو، یونس��كو، ش��ورای جهانی آب، یاس��ا و نیز صاحب نظران 

بین المللی در این خصوص گرفت. 
شافعی افزود: انتظار می رود این كنفرانس موجب آشنایی افكار 
عموم��ی با تعری��ف و مفهوم آب مجازی و تجارت آن و س��بب 
تعامل خبرگان و دانش��گاهیان، سیاس��ت گذاران و ذی نفعان و 
مدیران برای ورود به این اندیشه در كشور شود و در نهایت نقشه 
راهی برای كش��ور برای ورود به مبح��ث آب مجازی با در نظر 
گرفتن ابعاد همه جانبه و تمام مزایا و نارسایی های آن تهیه كنیم. 
وی گفت اتاق ایران پیشنهاد می كند این كنفرانس به صورت 
ادواری و منظم در سایر كشور ها برگزار شود و رایزنی های اولیه 
نیز صورت گرفته و كشور هلند اعالم آمادگی برای برگزاری این 
كنفرانس در سال آینده كرده است كه الزم می دانم از این حسن 

نظر مقامات كشور تشكر و قدردانی كنم. 

با حضور اساتید فرانسوی 
سمینار»حقوق سرمایه گذاری خارجی« 

برگزار می شود
سمینار»حقوق س��رمایه گذاری خارجی« روز چهارشنبه، 
13 اردیبهشت ماه در واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود. 
به گزارش مهر در س��مینار »حقوق سرمایه گذاری خارجی« 
اساتید حقوق از دانشگاه های سوربن پاریس، بوقكوین فرانسه 

و واحد علوم وتحقیقات سخنرانی می كنند. 
در این سمینار، اقوه اسانسیو، استاد دانشگاه و معاون دانشكده 
حقوق دانش��كاه س��وربن پاریس با موضوع  »سرمایه گذاری ها 
و س��رمایه گذاران حمای��ت ش��ده ب��ه موج��ب معاه��دات 
سرمایه گذاری ایران« سخنرانی خواهد كرد. سباستین مانسیو، 
استادیاردانش��كده حقوق دانشگاه بوقكوین فرانسه نیز در این 
سمینار درخصوص »بیان اندیشه هایی پیرامون شبكه معاهدات 
سرمایه گذاری ایران« سخنرانی می كند. محسن محبی، عضو 
هیأت علمی دانش��گاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات نیز 
درخصوص  »جبران خسارت علیه دعاوی سرمایه گذاری درپرتو 

رویه های داوری« سخنرانی خواهد كرد. 

الزام دولت به استفاده از تمام ابزارها برای 
ایجاد اشتغال

یك فعال كارگری می گوید: اش��تغال بدون س��رمایه گذاری 
ممكن نیست و دولت باید از تمام ابزارهای در اختیار خود برای 
ایجاد شغل استفاده كند و بیش از هر چیز از اتكا به درآمدهای 
نفتی فاصله بگیرد. به گزارش ایس��نا، رحمت اهلل پورموس��ی 
اظهار كرد: به دلیل آنكه اشتغال مهم ترین معضل حال كشور 
اس��ت، تمام كاندیداهای ریاس��ت جمهوری بیش��تر روی این 
مسئله متمركز ش��ده اند و در تمام گفت وگوها، سخنرانی ها و 
مناظره هایشان از كم كردن نرخ بیكاری، اشتغال و ارقام ایجاد 

شغل صحبت می كنند. 
وی ادام��ه داد: معتقدم در همه ادوار ایجاد ش��غل در قالب 
یك ش��عار باقی مانده و به مرحله عمل نرسیده و ممكن است 
كارهایی انجام ش��ده باشد ولی هدفگذاری اصلی كه ریشه كن 
كردن بیكاری در كشور و به تبع آن از بین بردن ناهنجاری های 
ناشی از آن است، اتفاق نیفتاده است. این فعال كارگری با اشاره 
به نامگذاری امس��ال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، 
خاطرنشان كرد: وجه مشترک نامگذاری سال ها عمدتا موضوع 
اقتصادی است و تكرار و تأكید آن از سوی مقام معظم رهبری 
به دلیل حل نشدن مشكالت اقتصاد و ناكامی در تحقق اهدافی 

همچون اشتغال بوده است. 
وی ب��ا بیان اینك��ه دولت ها باید از ابزارهای��ی كه در اختیار 
دارند، برای اشتغال زایی اس��تفاده كنند، افزود: اگر اشتغال به 
منابع مالی نیاز دارد، این منابع تزریق شود، اگر تولید كارخانه ها 
دچار مشكل شده یا مواد اولیه ندارد، مشكالت آنها ریشه یابی 
و تأمین شود. اگر بوروكراسی های اداری و بانكی مانع مشاركت 
كارآفرینان می شود، این بوروكراسی ها از بین برود و در همه این 
موارد دولت نقش اساسی در حمایت دارد. مشاور كانون شورای 
اس��المی كار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اتكای اقتصاد 
ایران به درآمدهای نفتی، گفت: امروز در بحث تولید و اشتغال 
با دو رویكرد متناقض و متضاد روبه رو هس��تیم؛ از یك س��و بر 
لزوم توجه به اشتغال و تولید داخلی تأكید داریم، ولی از طرف 

دیگر تولید و اشتغال مورد بی مهری قرار می گیرد. 
پورموس��ی گفت: اگر می خواهیم توسعه صادرات غیرنفتی 
 داش��ته باش��یم، بای��د از نف��ت عب��ور كنیم و به یك كش��ور 
صنعتی � تولیدی تبدیل شویم، ولی همچنان اتكا به درآمدهای 
نفت��ی و مالیات را حفظ كرده ایم. این فعال كارگری با اش��اره 
ب��ه ظرفیت های باالی كش��ور در عرصه ه��ای مختلف گفت: 
بس��یاری از كش��ورهای اروپایی كه پتانس��یل های كشور ما را 
ندارند با كمترین امكانات، اش��تغال گسترده ای ایجاد كرده اند 
ولی ما با داشتن ظرفیت های بسیار هنوز نتوانسته ایم بیكاران را 
ساماندهی كنیم و نرخ بیكاری را به حد مطلوب كاهش دهیم. 
وی س��ه مولفه نیروی انس��انی، منابع مالی و مدیریت را در 
بقای یك بنگاه اقتصادی مؤثر دانس��ت و با اش��اره به تعطیلی 
برخی از كارخانه های معروف در كشور گفت: زمانی اسم برخی 
برندها س��ر زبان ها بود ولی امروز دیگر نامی از آنها نیس��ت و 
به علل مختلفی مثل س��وء مدیریت در یك مقطع، فرس��وده 
بودن ماش��ین آالت، منابع مالی و عدم نقدینگی تعطیل شده 
و از یاده��ا رفتند، در حالی  كه اگر حمایت و همراهی دولت و 
دس��تگاه های متولی باشد یك شركت یا كارخانه معتبر هرگز 

تعطیل نمی شود. 
 

124 میلیون دالر سرمایه گذاری هوندا 
برای تونل باد

به نظر می رس��د فورد تنها كمپانی خودروسازی  نیست كه 
امسال قصد دارد یك تونل باد چند میلیون دالری بسازد. هوندا 
نیز برای س��اخت یك تونل باد، دست به كار شده است. البته 
این مركز هوندا كمتر از فورد خرج خواهد داش��ت و قرار است 
كه با س��رمایه ای 124 میلیون دالری، عملیات س��اخت آن از 
تابستان امسال آغاز شود. تونل باد هوندا در  »مركز تحقیقات 
حمل ونقل« در اوهایوی آمریكا ساخته خواهد شد؛ یعنی دقیقاً 
همان جایی ك��ه محل آزمایش و توس��عه NSX در آن واقع 
ش��ده اس��ت. به گزارش پدال، هوندا در ای��ن تونل تعداد پنج 
مسیر غلتكی برای تست وسایل  نقلیه با سطح عملكرد پایین تر 
نص��ب می كند و در عین حال، یك مس��یر جداگانه عریض و 
با س��رعت باالتر برای تس��ت خودروهای اسپورت و مسابقه ای 
در نظر خواهد گرفت. با این وجود، به نظر می رس��د تجهیزات 
تونل باد هوندا تنها قادر خواهد بود كه تس��ت سرعت های باد 
حداكثر 192 مایل یا 309 كیلومتر بر س��اعت را انجام دهد و 
این در حالی است كه فورد اعالم كرده حداكثر سرعت تونل باد 
این كمپانی برابر 322 كیلومتر بر ساعت خواهد بود. همچنین 
دوربین ه��ا و میكروفن ها در داخل تونل هوندا به منظور یافتن 

نقاط ضعف نویز باد، كار گذاشته می شوند. 
نكته دیگر در مورد تونل باد هوندا این اس��ت كه استفاده از 
ای��ن تجهیزات احتماالً تنها منحصر به هوندا نخواهد بود؛ چرا 
كه این مركز در دسترس دیگر گروه ها و كمپانی ها قرار خواهد 
گرفت. این گروه ها می توانند دفاتر اختصاصی خود را نیز در این 

مركز داشته باشند. 

گزارش 2

مدیركل تعاون كار و رفاه اجتماعی لرس��تان با 
بیان اینكه كارگران به عنوان نقش آفرینان و سربازان 
جبهه اقتصادی در تالش و تكاپو هس��تند، افزود: 
هرچه بتوانیم كار جمع��ی را بین گروه های كاری 
توسعه دهیم به فضای كسب و كار كمك می شود. 
به گزارش ایسنا، علی آشتاب با گرامیداشت هفته 
كار و كارگر، گفت: جامعه كارگری كشور و لرستان 
همواره در مسیر والیت  فقیه و رشد و تعالی كشور 
حركت كرده اند. تشكل های كارگری و كارفرمایی 
به عنوان بازوان مشورتی كارگر، كارفرما و گروه های 

اقتصادی همواره مورد توجه بوده اند. 
مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی لرس��تان با 
بیان اینكه آموزش و به روز كردن اطالعات كارگران 
و كارفرمای��ان در دس��تور كار اس��ت، اظهار كرد: 
پارس��ال 296 تش��كل  كارگری در استان لرستان 
فعالی��ت كرده كه ای��ن تعداد در س��ال جدید به 
313 تشكل افزایش  یافته است. هرچه بتوانیم كار 
جمعی را در بین گروه های كاری توسعه دهیم به 

فضای كسب و كار كمك می شود. 
آشتاب افزود: آموزش به عنوان ركن اصلی مورد 
توجه بوده و حمایت از واحدهای مش��كل دار مورد 

توجه قرار گرفته اس��ت و در ای��ن زمینه افزون  بر 
یك ه��زار و 460 نفر س��اعت آموزش را در س��ال 
95 داش��ته  ایم. وی با بیان اینكه كارگران به عنوان 
نقش آفرینان و سربازان جبهه اقتصادی در تالش 
و تكاپو هس��تند، عنوان كرد: فعالیت اقتصادی در 
حوزه ه��ای مختلف مرهون تالش ه��ای كارگران، 
س��رمایه گذاری كارفرمایان و ایجاد شرایط توسط 
دولت اس��ت. مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
لرستان گفت: كارخانجات نساجی بروجرد حدود 
500 نفر در س��ال 95 مورد حمایت قرار دادیم كه 
در حال حاضر كار نوس��ازی خطوط تولید انجام و 
حدود 200 نفر بازگش��ت به كار شده و مابقی نیز 
به  مرور زمان به چرخه تولید بازمی گردند. در سال 
95 با حمایت مدیریت ارشد لرستان افزون  بر 172 
جلسه ستاد تسهیل با بیش از 700 مصوبه برگزار 
شد كه بیش از 60 درصد مصوبات اجرا و مابقی در 

حال اجراشدن هستند. 
وی با تأكید بر اینكه اگر به دنبال اشتغال و حل 
مشكل اقتصادی هس��تیم باید به تولید داخلی و 
مصرف تولیدات داخلی توجه داشته باشیم چراكه 
یكی  از الزام��ات اقتصاد مقاومتی مصرف كاالهای 

داخلی است، تصریح كرد: دولت باید شرایط ایجاد 
اشتغال را تسهیل و زیرساخت ها را فراهم كند كه 
در این زمینه همه قوا مس��ئول هس��تند تا فضای 

كسب و كار را بهبود بخشند. 
مدیركل تع��اون، كار و رفاه اجتماعی لرس��تان 
 اف��زود: مب��ارزه ب��ا قاچاق ك��اال كه م��ورد تأكید 
مقام معظم رهبری است باید مورد توجه قرار گیرد. 
مهم ترین وظایف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
تنظیم رابطه بین كارگر و كارفرماست تا از حقوق 
نیروی كار صیانت ش��ود. آشتاب با اشاره به اینكه 
در ابتدای س��ال 95 سند اش��تغال لرستان تهیه 
شد كه در این س��ند وظایف دستگاه های اجرایی 
مشخص و در جلسات مختلف كارگروه اشتغال به 
تحقق این سند تأكید شد، مطرح كرد: با همكاری 
دستگاه های اجرایی استان لرستان و بانك ها افزون 
 ب��ر 41 هزار میلیارد و 360میلیون ریال پرداختی 
بانك ها بود ك��ه به تثبیت كار كمك كرد و افزون 
 بر 25 هزار فرصت ش��غلی در بنگاه های اقتصادی 

ایجاد شد. 
مدیركل تع��اون، كار و رفاه اجتماعی لرس��تان 
اضافه كرد: در ابتدای دولت تدبیر و امید افزون  بر 

113هزار نفر بیكار در استان لرستان وجود داشت 
ك��ه با توجه ب��ه تالش های انجام  ش��ده و احیای 
ظرفیت های راك��د میزان بیك��اری كاهش  یافته 
است. وی با بیان اینكه س��رمایه گذاری و اشتغال 
از تأكی��داًت مقام معظم رهب��ری و برنامه جدی 
دولت اس��ت لذا تالش می ش��ود تا ب��ا بهره گیری 
از صن��دوق توس��عه ملی رش��د قابل توجهی را در 
ایجاد اش��تغال داشته باش��یم، یادآور شد: در سال 
95 افزون  بر 140 تعاونی تش��كیل  شده كه زمینه 
ایجاد اش��تغال را فراهم می كند؛ كل خدماتی كه 
در سال گذش��ته توسط تامین اجتماعی استان به 
جامعه كارگری ارائه  شده افزون  بر 11 هزار میلیارد 
ریال و در بخش درمانی بیش از یك هزار میلیارد و 
350 میلیون ریال بوده است. آشتاب افزود: طبق 
ط��رح مطالعاتی باید با بهره گی��ری از متخصصان 
ای��ن ح��وزه در یك برنام��ه پنج  س��اله 25درصد 
آسیب های اجتماعی را در كارگاه ها كاهش دهیم. 
مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: 
لرس��تان یكی  از استان های محروم كشور با تالش 
دولتمردان در تمام حوزه ها رش��د قابل توجهی در 

سه سال و نیم گذشته داشته است. 
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سخنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق 
کاال از آماده ش��دن زیرس��اخت های 
فن��ی برای اجرای طرح رجیس��تری 
گوشی های موبایل خبر داد و گفت: 
از اول تیرماه گوش��ی های قاچاق در 
شبکه مخابراتی کشور، قابل استفاده 

نخواهند بود. 
قاس��م خورش��یدی با بیان اینکه 
پ��روژه ثب��ت و شناس��ه دار ک��ردن 
با  گوش��ی های موبایل )رجیستری( 
هدف س��اماندهی ب��ازار تلفن همراه 
کشور در س��ه حوزه گمرک، وزارت 
صنعت و س��ازمان تنظیم مقررات و 
ارتباط��ات رادیویی در حال پیگیری 
اس��ت، اظهار داشت: زیرساخت های 
فنی اجرای این پروژه از سوی وزارت 
ارتباطات آماده شده و این وزارتخانه 
اج��رای پروژه را از طری��ق برگزاری 

مناقصه، برون سپاری کرده است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه هم اکن��ون 
ش��رکت هایی ک��ه ق��رار اس��ت این 
پروژه را اجرا و پشتیبانی فنی کنند 
مشخص ش��ده اند، ادامه داد: قرارداد 
وزارت ارتباط��ات با این ش��رکت ها، 
نهایی ش��ده و براس��اس پیش بینی 
ص��ورت گرفته مطابق ب��ا قول وزیر 
ارتباطات، این پروژه از تیرماه امسال 
به صورت کامل و سراسری در کشور 

اجرایی می شود. 
خورشیدی با اش��اره به اینکه این 

پروژه از لحاظ فنی به ش��رکت های 
نرم اف��زاری و خدم��ات الکترونی��ک 
س��پرده شده اس��ت، افزود: مجموع 
پروژه رجیستری گوشی های موبایل 
در س��ه س��امانه مس��تقل گمرک، 
وزارت صنع��ت و وزارت ارتباط��ات 
پیگیری می ش��ود که هر یک از این 
س��امانه ها بای��د در ش��رایط ایده آل 
ق��رار گیرند تا امکان اجرای پروژه به 

صورت کامل وجود داشته باشد. 
سخنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق 
کاال، گفت: هر یک از این س��امانه ها 
براس��اس ی��ک ک��د مش��ترک، در 
ارتب��اط با یکدیگر ق��رار می گیرند و 

این موض��وع باعث می ش��ود از اول 
تیرماه، گوش��ی هایی که وارد شبکه 
ارتباطی کش��ور می شود در صورتی 
ک��ه به ص��ورت قاچاق وارد ش��ده و 
در سامانه گمرک ثبت نشده باشند، 
امکان دریافت خدمات سیم کارت از 
اپراتورهای موبایل را نداشته باشند. 
وی با اشاره به اینکه واردکنندگان 
گوش��ی های موبایل از آذرماه س��ال 
۹۴ مکلف شده اند که شماره سریال 
گوش��ی هایی که وارد کشور می شود 
را در سایت مربوط به گمرک به ثبت 
برسانند، اضافه کرد: چنانچه شماره 
سریال گوش��ی هایی که وارد کشور 

می ش��ود در س��امانه گم��رک ثبت 
نشده باش��د، قاچاق تلقی می شود و 
امکان فعال سازی در شبکه مخابراتی 

کشور را نخواهند داشت. 
خورشیدی با بیان اینکه این طرح 
شامل گوش��ی هایی که هم اکنون در 
اختیار مشترکان قرار دارد و در حال 
تصریح  نمی ش��ود،  اس��ت،  استفاده 
کرد: در این طرح، تنها گوش��ی هایی 
مدنظر قرار گرفته است که از تیرماه 
برای نخستین بار، سیم کارت در آنها 

قرار بگیرد. 
سخنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق 
ک��اال گف��ت: در عی��ن ح��ال برای 

گوشی هایی که به صورت قاچاق وارد 
بازار ش��ده اند هم یک فرصت درنظر 
گرفته ش��ده اس��ت ک��ه در صورت 
تمایل می توانند با پرداخت حقوق و 
عوارض در سامانه رجیستری کشور، 
ثبت ش��وند.  وی با اشاره به ارتباط 
ایجاد ش��ده میان س��امانه گمرک و 
س��امانه وزارت صنع��ت و مع��دن با 
س��امانه رگوالتوری، اظهار داش��ت: 
تمامی اطالع��ات و دیت��ای مربوط 
به گم��رک و معامالت گوش��ی های 
موبای��ل، در س��امانه وزارت صنعت 
ثب��ت می ش��ود و در صورتی که هر 
گوش��ی بخواهد در شبکه مخابراتی 
کش��ور فع��ال ش��ود، ب��ه ص��ورت 
الکترونیکی و در کس��ری از ثانیه از 
سوی س��امانه رگوالتوری از سامانه 
وزارت صنعت، اس��تعالم می ش��ود.  
خورش��یدی با تأکید بر اینکه در این 
پروژه با وجود نرم افزارهای رمز شده، 
امکان جعل شناس��ه های گوشی به 
صفر رس��یده اس��ت، افزود: برای هر 
گوشی سه شناسه با قابلیت یک کد 
یکتا، تعریف ش��ده اس��ت که امکان 
جعل شناس��ه را غیرممکن می کند. 
این امکان س��بب می ش��ود مشکلی 
ک��ه پی��ش از این برای رجیس��تری 
گوش��ی های موبای��ل اتف��اق افتاده 
و شناس��ه گوش��ی قابل جع��ل بود، 

برطرف شود. 

اجرای رجیستری موبایل از تیرماه

حذف گوشی های قاچاق از شبکه مخابراتی
خبر

ماجرای تخفیف ندادن ایرانسل به 
استفاده کنندگان از اینترنت با فیلترشکن

محدودیت در اعمال تخفیف برای برخی کاربران اینترنت، 
حاشیه هایی ایجاد کرده است. چندی پیش اپراتورهای تلفن 
همراه ش��امل همراه اول، ایرانس��ل و رایتل اعالم کردند که 
تعرفه مصرف آزاد اینترنت را برای دریافت محتوای شماری 
از وب س��ایت های ایرانی به نصف کاه��ش داده اند. این اقدام 
طب��ق اع��الم اپراتوره��ا در راس��تای سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی و با هدف حمایت از تولید محتوای داخلی و اهداف 
ش��بکه ملی اطالعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و 

توسعه کسب و کارهای بومی انجام شد. 
بر این اساس، مش��ترکان اپراتورها می توانستند برای دریافت 
محتوای ش��مار قابل توجه��ی از وب س��ایت های داخلی، نصف 
تعرف��ه مصرف آزاد اینترن��ت را بپردازند. یعن��ی تعرفه اینترنت 
همراه مش��ترکان اپراتورها در س��ایت های پر مراجعه داخلی به 
می��زان ۵۰ درصد کاه��ش یافت و این کاهش تعرفه که ش��امل 
کاه��ش ۵۰ درص��دی  »تعرفه آزاد« اینترنت همراه مش��ترکین 
در ۲۵۰ س��ایت پرمراجعه ایرانی  )براساس اعالم سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی( می شود، از اواخر فروردین ماه امسال 
اجرایی شد.   البته طبق گفته علی اصغر عمیدیان، رئیس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  قرار بود اپراتورها سایت های 
داخلی پرترافیکی را از اس��فندماه پارسال به کاربران اعالم کنند 
که نس��بت به س��ایت های خارجی ۵۰ درصد تخفیف دارند و در 
مدت س��ه ماه تا اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۶ تمامی محتوای داخلی 
و خارجی در الیه دسترس��ی تفکیک خواهند ش��د.  در هر حال 
صرف نظر از اینکه مالک انتخاب ۲۵۰س��ایت  پربازدید ایرانی که 
ظاهراً از س��وی س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در 
اختیار اپراتورهای موبایل قرار گرفته، چه بوده است و آیا جز این 
تعداد، سایت پربازدید داخلی دیگری وجود ندارد، اخیراً خبری در 
فضای مجازی دست به دست می شود مبتنی بر اینکه اپراتور دوم 
تلفن همراه برروی سایت خود و در بخش مربوط به تغییر شرایط 
و ضوابط خری��د اینترنت همراه بندی را اعالم کرده که می گوید: 
»آدرس آی پی های اس��تفاده شده در بس��ته محتوایی براساس 
اطالعات دریافتی از ش��رکت های مذکور بوده و در صورت تغییر 
آنها، ترافیک ش��بکه به صورت عادی محاسبه می شود و ایرانسل 
مسئولیتی در قبال این تغییر نخواهد داشت؛ همچنین در صورت 
اس��تفاده از وی پی ان یا فیلترش��کن با اتمام ترافیک ملی هزینه 
استفاده از اینترنت به صورت عادی محاسبه می شود.«  بنا بر اعالم 
ایرانسل که گفته مسئولیتی در قبال اینکه کاربر به کدام آی پی 
وصل می شود، ندارد، حال این استنباط برای کاربران مطرح شده 
اس��ت که اگر کاربری به آی پی استخراج شده توسط رگوالتوری 
وصل ش��د که تخفیف می گیرد، اما اگر حتی به طور ناخواسته به 
آی پی دیگر س��ایت که به هر دلیل در لیس��ت رگوالتوری وجود 
ندارد، وصل ش��ود، تخفیف نخواهد گرفت.  ایرانس��ل قبل تر هم 
اعالم کرده بود اگر کاربران بدون خرید بس��ته و با تعرفه آزاد، از 
یک سری وب س��ایت های ایرانی دیدن کنند، تعرفه مصرف آزاد 
آنها نصف محاسبه می شود و این به شرطی است که  آی پی شما 
ایرانی باشد و از نرم افزارهای تغییرآی پی استفاده نشود )وی پی ان 
و فیلترشکن( چون در این صورت آی پی شما کاماًل تغییر خواهد 

کرد و امکان تشخیص اینکه شما ایرانی هستید از بین می رود. 

خبر 

علت طراحی عمودی دوربین دوگانه 
آیفون 8 چیست؟ 

  )Apple iPhone 8(  8 طراحی دوربین دوگانه آیفون
ب��ه صورت عمودی، یکی از جذاب تری��ن تغییرات پرچمدار 
آینده شرکت اپل محسوب می شود؛ اما سازندگان چه دلیلی 

برای انجام آن دارند؟ 
همانطور که در جریان هس��تید، طی هفته های گذش��ته 
طرح های بس��یاری از دوربین دوگانه آیفون 8 منتش��ر شد 
ک��ه طراحی عم��ودی آن را تأکی��د می کرد. ع��الوه بر آن، 
تصاویر ش��ماتیک این گوش��ی نی��ز برخی تغیی��رات دیگر 
همچون انتقال سنسور اثر انگشت به قسمت پشتی را نشان 
می دادند ک��ه البته در نگاه اول جذاب نبودند اما پس از آن 
طرح هایی جدید از پرچمدار آینده اپل منتش��ر شد که این 
م��وارد را نق��ض می کرد. با این حال زیبایی تنها بخش��ی از 
یک گوشی موبایل است. در واقع سازندگان تنها برای تغییر 
دادن ش��کل ظاهری، دوربی��ن دوگانه آیفون 8 را به صورت 

عمودی طراحی نکرده اند. 
برای روش��ن ش��دن علت این تغییر، ش��اید بهتر باش��د 
نگاهی به گذش��ته و صحبت های مدیر ارش��د اجرایی اپل، 
تیم کوک  )Tim Cook(، داش��ته باشیم.  واقعیت مجازی 
و واقعی��ت افزوده، دو تکنولوژی در حال ظهور هس��تند که 
اگر به درس��تی از آنها اس��تفاده شود، پتانس��یل باالیی در 
زمینه گوش��ی های موبایل خواهند داش��ت. شرکت اپل نیز 
طی س��ال های گذشته به شکلی جدی روی این دو فناوری 
مطالعه داشته اس��ت. اما استفاده از دوربین دوگانه عمودی 

چه ارتباطی با واقعیت مجازی و واقعیت افزوده دارد؟
 

امکان ثبت عکس های استریوسکوپ به کمک دوربین 
دوگانه آیفون 8

عموم��ا کاربران، ویدئوه��ا را به صورت افقی و با نس��بت 
تصویره��ای مختلف��ی همچ��ون ۴:۳، ۱۶:۹ ی��ا ۲:۱ ثب��ت 
می کنن��د. در این میان نیز برخی باب��ت حالتی که دوربین 
را به دس��ت می گیرند، ویدیوها را به ص��ورت پرتره ذخیره 
می کنند. حال تصور کنید امکان ذخیره کردن این ویدیوها 
 )stereoscopic(  به صورت برجسته بین یا استریوسکوپ
وجود داش��ته باش��د. اگر واقعاً اپل به دنب��ال اضافه کردن 
چنی��ن قابلیت��ی به آیفون 8 باش��د، ش��اید آرایش عمودی 
دوربین پش��تی آیف��ون 8، امکان ثبت ویدیوه��ا یا تصاویر 
استریوس��کوپی را فراه��م کند. به بیان دیگ��ر، دوربین این 
گوشی تنها زمانی عمودی خواهد بود که شما نیز تلفن خود 

را به صورت عمودی در دست خود نگه دارید. 

  س��ماجت را می توان کلید اصلی 
موفقی��ت دانس��ت و اهمی��ت ای��ن 
موض��وع در تحق��ق رویاه��ا آن قدر 
باالس��ت که به باور بس��یاری قطعاً 

نتیجه بخش خواهد بود. 
رایلی ویلکینسون از جمله افرادی 
اس��ت که با همین سماجت توانسته 
ب��ه مقصود خود که همانا اش��تراک 
رس��توران  ناگت ه��ای  یک س��اله 
زنجیره ای Wendy  در آمریکاست 
دس��ت پیدا کند و ح��اال یک جوان 
کوچک ت��ر  مقیاس��ی  در  ایران��ی 

تالش های او را در کشور تکرار کرده 
اس��ت.  در ابت��دا بگذاری��د از رایلی 
بگویی��م؛ نوجوانی ک��ه به ناگت های 
 Wendy م��رغ رس��تورانی به ن��ام
عالقه زیادی داشت و چند روز پیش 
از مدیریت این رس��توران زنجیره ای 
س��وال کرد ک��ه اگر بخواه��د برای 
مدت یک س��ال به ص��ورت رایگان 
از ناگت های آن اس��تفاده کند، چند 
ریتوییت را باید برای آن انجام دهد 

و پاسخ این بود: ۱8 میلیون. 
رایلی این چالش را پذیرفت و حاال 

به رقم ۳.۳میلیون ریتوییت  نزدیک 
شده که رکورد بیش��ترین ریتوییت 
در تاریخ فعالیت این شبکه اجتماعی 
محسوب می شود و متعلق به یکی از 

هنرپیشگان هالیوودی است. 
حاال ب��از گردیم به ایران خودمان. 
ماج��را از این قرار اس��ت که اکانت 
توییت��ر مبین نت در خالل مکالماتی 
که با کاربری به نام توحید  ارس��طو 
داش��ته، ای��ن پیش��نهاد را مط��رح 
رس��اندن  ص��ورت  در  ک��ه  ک��رده 
ریتوییت هایش به رقم هزار می تواند 

۵هزار گیگابای��ت اینترنت رایگان و 
یک دستگاه مودم را دریافت کند. 

ارس��طو نیز با شنیدن این پیشنهاد 
عزم خود را جزم کرد تا هزار ریتوییت 
را ثب��ت ک��رده و جای��زه خ��ودش را 
طب��ق وعده مبین نت دریافت کند. در 
 همین راستا نیز توییتی را منتشر و از 
دنب��ال کننده ه��ای خود درخواس��ت 
کمک ک��رد.  درخواس��ت ارس��طو با 
استقبال کاربران شبکه اجتماعی مورد 
بحث روبه رو ش��د و همه بسیج شدند 
تا او را به خواس��ته قلبی اش برسانند. 

ب��ه همین خاطر او در ادامه توییتی را 
برای تشکر از این همراهی ارسال کرد.  
ه��زار ریتوییتی ک��ه مبین نت تعیین 
کرده بود، محقق ش��د و ارسطو جایزه 
را دریافت کرد.  در پایان اما ذکر یک 
نکته ضروری است و آن اینکه، به رغم 
فیلت��ر بودن این ش��بکه اجتماعی، به 
نظر می رس��د که کارب��ران زیادی در 
داخل کش��ور از آن استفاده می کنند 
و اعمال محدودیت های اینچنینی هم 
نتوانس��ته آنها را از حض��ور در توییتر 

باز دارد. 

سماجت جوان ایرانی و دریافت یک سال اینترنت رایگان مبین نت با کمک توییتر



ترامپ در تعریف ۱۰۰ روزه اول دولت 
خویش: موفقیت آمیز بوده است

ترام��پ که ب��ه مناس��بت100روزگی دولت��ش در یک 
گردهمای��ی در پنس��یلوانیا حض��ور یافته بود، ب��ار دیگر 
رس��انه های آمریکایی را هدف انتقادهای بی امان خود قرار 
داد. همزم��ان، خبرنگاران مس��تقر در کاخ س��فید در یک 
نشس��ت خواس��تار دفاع از متمم اول قانون اساسی آمریکا 
ش��دند. ترامپ نخس��تین رئیس جمهوری آمریکا از زمان 
رونالد ریگان در 1۹۸1 اس��ت که در این مراس��م شرکت 
نک��رده اس��ت. ریگ��ان در آن زم��ان دوره درم��ان پس از 
ت��رور نافرجام را ط��ی می کرد.  ترامپ گف��ت: اکنون یک 
گردهمایی بزرگ در واش��نگتن برگزار ش��ده است. جمع 
بزرگی از بازیگران هالیوودی و رس��انه ها اکنون در س��الن 
رقصی در واش��نگتن حض��ور دارند و یکدیگ��ر را دلداری 
می دهند. نمی توانم خوش��حالی خ��ودم را پنهان کنم که 
100 مایل از آنجا دورم و کنار کس��انی هس��تم که بسیار 
بهتر و زیادتر از آنها هس��تند! ترامپ پیش��تر رس��انه ها را 
»جعلی«، »دروغگو« و »دش��منان مردم آمریکا« توصیف 
کرده بود. ضیافت ش��ام امس��ال در واش��نگتن که معموال 
مراس��م پر زرق و برقی است، بار دیگر روی آزادی رسانه ها 
و دف��اع از متمم اول قانون اساس��ی آمریک��ا متمرکز بود. 
متمم اول قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا وضع هرگونه 
قانون درخصوص تثبیت یک دین به عنوان دین رس��می را 
ممنوع و نبود هیچ گونه ممنوعیت بر پیروی آزادانه از دین 
را تضمین می کند. این متمم همچنین تحدید آزادی بیان، 
نق��ض آزادی مطبوعات، مداخل��ه در حق تجمع صلح آمیز 
یا منع حق ش��کایت به منظور جبران خس��ارت ها از سوی 
دول��ت را رد می کند. ای��ن متمم در 1۵ دس��امبر 1۷۹1 
به عنوان یکی از 10متمم تش��کیل دهنده منش��ور حقوق 
ایاالت متحده آمریکا گنجانده ش��د. در مراسم واشنگتن، 
باب وودوارد و کارل برنشتاین که از روزنامه نگاران معروف 
افشای رسوایی واترگیت بودند،  سخنرانی مشترکی داشتند 
و بر اهمیت روزنامه نگاری برای دموکراس��ی تأکید کردند. 
وودوارد گفت: ما هم مثل سیاستمداران و رؤسای جمهور، 
گاه مرتکب اشتباه می شویم و خطا می کنیم. وقتی چنین 
اتفاق��ی می افتد خودمان مس��ئولیم. اما امروزه تالش برای 
دریاف��ت بهترین نس��خه از حقیقت عمدت��ا به نیت خوب 
بس��تگی دارد. آقای رئیس جمهور، رس��انه ها مخابره کننده 
»اخبار جعلی« نیس��تند. برنش��تاین هم گف��ت: زمانی که 
دروغگویی با پنهان کاری همراه ش��ود، معموال نقش��ه راه 
خوبی مقابل ما قرار می گیرد که ما آن را پیگیری می کنیم. 
منبع: رویترز

روبات های پلیس هوشمند
یک مهندس س��خت افزار 41 س��اله موفق به ساخت 
روباتی ش��ده که می تواند در تأمین امنیت هرچه بیشتر 
ش��هر ها به پلیس ها کمک کند. ش��رکت نس��بتا جدید 
حوزه تکنولوژی که در س��یلیکون ولی فعالیت می کند، 
روبات هایی س��اخته ک��ه تخصص آنها مب��ارزه با جرایم 
است. روبات نایتاس��کوپ یاKnightscope بودجه ای 
12 میلی��ون دالری و با هدف تأمین امنیت و پیش بینی 

جرم ساخته شده است. 
این روبات ها مجهز به حسگر ها، دوربین های مراقبتی و 
ردیاب های بو هستند که همچنین قابلیت تصویربرداری 
گرمایی هم دارند. ظاهر این روبات ها شبیه R2-D2 در 
جنگ ستارگان است. وزن این روبات 300 کیلوگرم است 
و روی پن��ج پا حرکت می کند، ب��ه همین دلیل نام آنها 
K5 است. طراحی آنها به شکلی است که نیاز به کنترل 
انس��ان ندارد و به کمک هوش مصنوعی و تجهیزاتی که 
دارد، می توان��د محیط را کنترل کند. از قابلیت های این 
روبات می توان به ضبط فیلم 360درجه ای و اسکنرهایی 
اشاره کرد که در هر دقیقه 300 خودرو را ثبت می کند. 
همچنین این روبات ها هنگام گش��ت زنی با اس��تفاده از 
لی��زر و فناوری مکان یاب مس��افت ها را تخمین می زند. 
K۵ با اس��تفاده از حسگرهای فراوانی که دارد، اطالعات 
را جم��ع آوری کرده و ب��ا تجزیه وتحلیل آنها س��عی در 
پیش بینی ح��وادث می کند. این روبات از یک میکروفن 
برای برقراری ارتباط با عابران نیز اس��تفاده می کند و به 
صداهای جیغ، شکستن شیشه، شلیک گلوله و صداهای 
ناگهانی دیگر حساس است و نسبت به آنها واکنش نشان 
می دهد. روبات نگهبان نایتسکوپ در زمان حس کردن 
ش��رایط غیرطبیعی، ویدئو، تصویر و موقعیت جغرافیایی 
محل حادثه و عابران را برای مرکز عملیات نایتاس��کوپ 

ارسال می کند. 
تاکن��ون تعدادی از ش��رکت ها مانند مایکروس��افت و 
چند فروش��گاه در آمریکا دو م��دل K6 و K5 را به کار 
گرفته اند. ش��رکت س��ازنده آن به تازگی اعالم کرده که 
تاکنون با 16 ش��هر دنیا برای استفاده از آن قراردادی را 
امضا کرده است. تیم سازنده این روبات مدعی است که 
این روبات ها به نیروی پلیس کمک می کنند و می توانند 
تا ۵0 درصد در کاهش جرایم و وقوع جرم ها مؤثر باشند. 

تکنولوژی در خدمت امنیت 
پی��ش از این هم محققان دانش��گاه فلوریدا روباتی را 
با ن��ام TeleBot طراحی کرده بودند که می توانس��ت 
در خیابان ه��ا نگهبانی دهد. ای��ن روبات که حدود 1۸2 
س��انتیمتر ارتف��اع دارد، روی چ��رخ حرکت ک��رده و از 
س��ه دوربین وضوح باال  )اچ دی( ب��رای ارائه نمای 360 
درجه برخوردار اس��ت. روب��ات TeleBot همچنین به 
دوربین های��ی مجهز بوده که به س��مت زمین بوده و آن 
را از برخورد با انسان ها باز می دارد، همچنین چهره این 
روبات از نمایش��گر احساس��ی برخوردار بوده که به آن 

اجازه نمایش احساسات ساده را می دهد. 

ساموئل وست، یک روان ش��ناس آمریکایی، 
با اعتقاد ب��ه اینکه الزمه رس��یدن به موفقیت 
شناختن شکست هاست، دست به ابتکار جالبی 
زده اس��ت. این روان ش��ناس قص��د دارد نتایج 
مطالعات و تحقیقات هفت ساله خود را به زودی 
در قال��ب موزه ای در کش��ور س��وئد به نمایش 
بگذارد. ای��ن موزه تحت نام »موزه شکس��ت« 
در تاریخ ۷ ژوئن در ش��هر هلس��ینبورگ سوئد 
بازگش��ایی خواهد ش��د و میزبان بی��ش از 60 
محصول، ایده و خدمتی اس��ت که در سراس��ر 
دنیا به هر دلیلی توفیقی نداشته اند. دکتر وست، 
ب��ا هدف اثبات این موضوع ک��ه نوآوری نیاز به 
شکس��ت دارد و نمی توان ب��دون رخ دادن این 
پدیده به موفقیت دس��ت یاف��ت، محصوالت و 
ایده های شکس��ت خورده برند های بزرگ دنیا، 
نظیر گ��وگل، اپل، س��ونی و... را به نمایش در 

می آورد. 
 »شکست زمینه دستیابی به موفقیت است«، 
ضرب المثل معروفی اس��ت. اگر اختراع ماشین 
بخار، هواپیم��ا، ریز پردازنده ها یا گوش��ی های 
هوش��مند امروز در رده بزرگ ترین نوآوری های 
بش��ر جای گرفته اند، پیش از اختراع و به وجود 
آمدن آنها اختراعاتی هم بوده اند که با شکست 
روبه رو شدند. در کنار همه موفقیت های بزرگ 
نام های تجاری، برخی از اختراعات و نوآوری ها 
با عدم استقبال مصرف کننده ها مواجه می شوند 
و شکست تجاری را تجربه می کنند. این موزه، 
با ای��ده »تاریخ، فقط برنده ها را ثبت نمی کند« 
همه شکست های فراموش ش��ده را در معرض 

نمایش می گذارد. 

جایی برای نمایش پروژه های ناکام
بعضی اوقات شکس��ت ها کامال واضح است، 
پروژه ای به س��وددهی نمی رس��د، مش��تریان 
عالق��ه ای به خرید محصولی نش��ان نمی دهند 
یا ش��رکتی در رقابت دوام نمی آورد و کنار زده 
می ش��ود، اما به هر حال هر شکس��تی ریشه و 

دلیلی دارد که باید با شرایط بازار بررسی شود. 
ساموئل وست، روان شناس شغل آمریکایی است 
که می خواهد در موزه شکس��ت خود به معنای 
واقعی کلمه، ایده های شکس��ت خورده تجاری 
قرن بیس��تم را برای عموم مردم به نمایش در 
آورد. او اعتقاد دارد که شکست و عدم موفقیت 
بخش��ی از فرآین��د تولید هر وس��یله اس��ت و 
نمی توان از آن چشم پوشی کرد. از رایانه نیوتون 
اپل تا دوربی��ن دیجیتال ک��داک در مجموعه 
شکس��ت خورده های بازار رقابت قرن بیس��تم 

ساموئل جای دارند. 
س��اموئل وس��ت درباره ایده خ��ود می گوید: 
دنیای کس��ب و کار و رقابت بس��یار جدی است 
و حتی با برند های بزرگ و ش��ناخته ش��ده هم 
ش��وخی ندارد. بنابراین او می خواهد با افش��ای 
فضاحت ه��ای آنان، از مفهوم شکس��ت، تجربه 
مثبتی به مردم و اهالی کس��ب و کار هدیه کند. 
او می گوید:»من از تمجید و مورد ستایش قرار 
گرفتن موفقیت ها خسته شدم، به خصوص آنکه 
می بینم ۸0 تا ۹0 درصد نوآوری ها با شکس��ت 
مواجه می شوند و به دلسردی افراد می انجامد.«

ساموئل حتی به دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریک��ا هم رحم نکرده و یکی از نوآوری های او 
را هم در مجموعه خود آورده اس��ت. همانطور 
ک��ه می دانی��د، دونال��د ترامپ پی��ش از اینکه 
رئیس جمهور آمریکا ش��ود، یک س��رمایه دار و 
بیزینس من بزرگ بود که مردم او را به اسم مرد 
مونوپولی می شناختند. او در سال 1۹۸۹ بازی 
شبیه مونوپولی، اما پیچیده تر در کازینو طراحی 
کرد که با شکس��ت روبه رو ش��د. دونالد ترامپ 
بین س��ال های 1۹۸۹ تا 1۹۹0 فقط ۸00 هزار 
نسخه از این بازی را به فروش رساند، درحالی که 

هدفش فروش 2 میلیون نسخه ای بود. 
موزه شکس��ت س��اموئل، قرار اس��ت میزبان 
عینک هوش��مند گ��وگل و س��ایر محصوالت 
شکس��ت خورده مش��هور مانند رایان��ه نیوتون 
اپل، موبایل انگی��ج  )N-gage( نوکیا، دوربین 
دیجیتالی کداک و دوربین بتامکس سونی باشد. 
درباره عینک گوگل، باید گفت که ش��رکت 

گ��وگل ب��ه ح��ق آغاز کنن��ده دوره جدیدی از 
کاربردهای واقعیت افزوده در زندگی روزمره شد، 
اما هرگز نتوانست این محصول 1۵00دالری را 
آن طور که شایسته اس��ت در بازار حفظ کند. 
شاید عده ای استدالل کنند که سه سال پیش 
ای��ن محصول از زمان خ��ود جلوتر بود، اما باید 
پذیرفت که برخی اشتباهات فاحش گوگل در 
انتخاب س��خت افزار)همچون توان باتری بسیار 
پایین و پردازنده ضعیف( و نوع بازاریابی آن نیز 

در این شکست بی تأثیر نبوده است. 
درب��اره رایانه نیوتون اپل هم که در مجموعه 
ساموئل دیده می ش��ود، قیمت گزاف و اشکال 
در تش��خیص دست خط به عقیده کارشناسان 
بزرگ تری��ن دالیل شکس��ت نیوت��ون اپل بود. 
کاربران پس از مدتی متوجه ش��دند سیس��تم 
تشخیص دس��ت خطی که اپل این قدر روی آن 

تبلیغ کرده بود، اصال به آن دقت نیست. 
کوکاکوال هم محصولی در تاریخ شکست های 
تجاری به یادگار گذاش��ته است. کوکاکوال بلک 
که نوشیدنی گازداری با طعم قهوه بود، در سال 
2006 وارد بازار شد و با استقبال چندانی روبه رو 

نشد. 
کداک هم که در دهه 1۹۹0 میالدی دنیای 
دوربین های دیجیتال را رهبری می کرد، اما در 

بازاریابی آن ناموفق بود. 

تجربه ای تلخ برای موفقیت
س��اموئل معتقد اس��ت شکس��ت، بخشی از 
ن��وآوری اس��ت. او در گفت وگو با س��ی ان ان 
می گوید:»این خیلی مهم است که ما شکست را 
به عنوان یک گام ضروری برای ایجاد محصولی 
انقالبی بپذیریم.«س��اموئل با اشاره به ایده های 
احمقانه برخی از برند ها، می گوید که اهالی بازار 
رقابت و کسب و کار باید شکست ها را بشناسند و 
از آن به عنوان یک نردبان برای ترقی و پیشرفت 
اس��تفاده کنند. او به عنوان مث��ال ایده خودکار 
مخصوص زنان از برند تج��اری بیک را ایده ای 
احمقانه دانس��ته و توصیه می کند مردم دالیل 
شکست ها را بررسی کنند تا گرفتارشان نشوند. 

در زیمباب��وه، ب��رای حل بحران آموزش��ی و 
اقتصادی و به ابتکار وزیر آموزش و پرورش این 
کشور، خانواده های فقیر شهریه مدرسه کودکان 
خود را به روش��ی جدید پرداخت می کنند. در 
این کشور دیگر حتی کودکان خانواده های فقیر 
هم می توانند به مدرس��ه برون��د. وزیر آموزش 
و پ��رورش زیمبابوه از مدارس سراس��ر کش��ور 
خواسته تا با کمی انعطاف، کودکان فقیر را هم 
پذیرش کنند. در واقع، قرار است در این کشور 
خانواده های فقیر به روش دیگری هزینه مدرسه 
و تحصیل فرزندان شان را بپردازند. وزیر آموزش 
و پرورش زیمباب��وه، الزاروس دکورا به مدارس 
این کشور این اختیار را داده تا در ازای پذیرش 
دانش آموزان بی بضاعت و ارائه خدمات آموزشی 
از خانواده های آنها به جای ش��هریه، احش��ام و 
نیروی کار مورد نیاز مدرس��ه را طلب کنند. به 
این ترتی��ب دانش آم��وزان خانواده های فقیر از 

تحصیل محروم نمی شوند. 
الزاروس دک��ورا در گفت وگ��و ب��ا روزنام��ه

SundayMail درب��اره ای��ن ط��رح گف��ت: 
»مس��ئوالن م��دارس ب��ا به خ��رج دادن کمی 
انعطاف می توانند در حل مش��کالت اقتصادی 
و آموزشی کشور سهیم ش��وند و دانش آموزان 
را به بهانه اینکه اس��تطاعت مالی برای پرداخت 
ش��هریه ندارند، از تحصیل مح��روم نکنند. در 
ع��وض می توانند از خانواده های آنها احش��ام یا 

نیروی انس��انی طل��ب کنند.« ای��ده او با ایجاد 
یک بازار هم ب��ه تحصیل کودکان کمک و هم 
به وضعیت اقتصادی مدارس رسیدگی می کند. 
به این ترتیب که به عنوان مثال اگر خانواده ای به 
دامداری مشغول است می تواند به جای شهریه، 
به مدرس��ه دام بدهد یا اگر ش��غل کسی بنایی 
باش��د، می تواند در بازس��ازی و تعمیر مدرسه 
کمک کند. البت��ه طرح او مخالفان��ی دارد که 
می گوین��د ممکن اس��ت این طرح به س��رعت 
غیر قابل کنترل ش��ود و در معرض سوءاستفاده 

افراد قرار گیرد. 

مشکالت اقتصادی و آموزشی 
طی س��ال های گذش��ته، اقتصاد زیمبابوه و 
کیفی��ت زندگی مردم به طور دائمی در مس��یر 
سقوط بوده است. کشور زیمبابوه در جنوب قاره 
آفریقا تقریبا یک چهارم مس��احت ایران و یکی 
از بهترین ش��رایط آب و هوای��ی را در دنیا دارد 
و زمانی به س��بب رونق اقتص��ادی اش به عنوان 
»انبار غله« قاره آفریقا به حس��اب می آمد. این 
کش��ور ثروتمند دارای مناب��ع زیرزمینی طال و 
الماس، در عین حال با ۸۵درصد نرخ باسوادی، 
باالترین نرخ را در این قاره داراست. با این وجود، 
اس��تعمار کهنه و نو، بحران های قدرت داخلی، 
سوء مدیریت ها و عوامل دیگر موجب شد اقتصاد 
این کشور در پایین ترین سطح آن در قاره آفریقا 
و حتی جهان قرار بگیرد. بسیاری از اقتصاددانان 
مش��کالت اقتصادی کش��ور را سیاس��ت های 

رابرت موگابه، رئیس جمهور ۹3ساله این کشور 
می دانن��د. تا جای��ی که زیمباب��وه باحدود 13 
میلیون نفر جمعی��ت، با درآمد ناخالص داخلی 
براب��ر یک میلیارد و 400  دالری آمریکا، با امید 
به زندگی برابر43 سال و نرخ بیکاری ۹4درصد 
در حوالی س��ال های 2010 و 2011، نرخ تورم 
بی��ش از 231میلی��ون درصد، تولی��د ناخالص 
داخلی س��رانه تنه��ا ۵00 دالر آمریک��ا، یکی از 
فقیرترین و به عبارتی از سیاه ترین اقتصادهای 
دنیا به ش��مار می رود. همه ای��ن آمار و ارقام در 
حالی اس��ت که این کش��ور با وجود دارا بودن 
مع��ادن طبیعی ف��راوان، به دلی��ل مدیریت بد 
اقتصادی، سیاست گذاری های نادرست، پیگیری 
مارکسیستی،  سوسیالیس��تی-  سیاس��ت های 
هم اکنون در بحرانی بس��یار بزرگ دس��ت و پا 
می زن��د. این آمار ش��گفت آور و بی نظیر و البته 
تاسف آور در کش��وری دیده می شود که دارای 
معادن فراوانی اس��ت. این کشور بخش اعظمی 
از ذخایر کرومیوم و آهن دنیا را در اختیار دارد. 
همچنین این کش��ور حجم عظیم��ی از ذخایر 
ذغال سنگ، پالتینیوم، پنبه نسوز، مس، نیکل 
و ط��ال دارد، بنابراین با وجود چنین منابع غنی 
زیمبابوه باید یک رشد اقتصادی نسبتا پایداری 
را تجرب��ه می ک��رد. در صورتی ک��ه نه تنها این 
ذخایر به این کش��ور کمکی نکرده، بلکه باعث 
رش��د دیکتاتوری به نام موگابه و ایستادگی او 
در موض��ع قدرت طی حدود 30 س��ال در این 

کشور شده است. 

موزه ای که به شکست های تاریخ افتخار می کند

پرداخت شهریه مدرسه با بز در زیمبابوه

هش��ت ش��هر از ش��هرهای اروپا جزء 10 تا از بهترین شهر های جهان هستند. ش��رکت مرسه  )Mercer( در 
سه شنبه 14 مارس 201۷ آخرین رده بندی خود را از بهترین شهر های جهان از نظر کیفیت زندگی برای مهاجران 
ارائه کرد. در این رده بندی ش��هر های قاره کهن و قاره سبز دیده می شوند. با این حال سلطه در اختیار کشور های 
اروپایی اس��ت و کش��ور های مطرح اروپا مانند آلمان و سوئیس در 10 رتبه برتر ش��هر های دنیا قرار گرفته اند. اما 

شهر های معروف اروپایی مانند پاریس در رتبه 3۸، لندن در رتبه 40 و رم در رتبه ۵۷ قرار گرفته اند.
 به گفته مرسه، پایتخت ایتالیا به دلیل مشکالت دفع زباله چهار رده به نسبت پارسال تنزل داشته است. در این 
ارزیابی مؤسس��ه مرس��ه 4۵0 شهر دنیا را از لحاظ شرایط زندگی مورد ارزیابی قرار داده است. در پایان با توجه به 

3۹ معیار این مؤسسه تجزیه و تحلیل ها صورت گرفته است و 10 شهر برتر را معرفی کرده است. 
محیط اجتماعی سیاسی)ثبات سیاسی، جرم و جنایت و غیره(

 محیط اقتصادی)ارز، بانکداری(
محیط اجتماعی و فرهنگی)رسانه ها، آزادی های مدنی(

وضعیت پزشکی و سالمت)پزشکی، عفونی، مدیریت زباله و فاضالب، آلودگی هوا، و غیره(
کیفیت آموزش و پرورش)سطح و در دسترس بودن مدارس بین المللی(

خدمات عمومی و حمل و نقل)برق، آب، حمل و نقل، ترافیک و غیره(
سرگرمی)رستوران ها، تئاتر، سینما، ورزش و اوقات فراغت و غیره(

کاالهای مصرفی)در دسترس بودن مواد غذایی، کاالهای مصرفی روزانه، اتومبیل و غیره(
مسکن)اجاره، لوازم خانگی، مبلمان، خدمات تعمیر و نگهداری(

 محیط زیست طبیعی)آب و هوا، تاریخ بالیای طبیعی(. 
۱-وی�ن: مش��اهده می کنیم که در این رده بن��دی پایتخت اتریش در رده اول این رتبه بندی قرار گرفته اس��ت 
که جای تعجب نیست، زیرا این شهر یعنی وین برای هشتمین سال متوالی است که در رده اول جای می گیرد. 
2- زوریخ: این ش��هر از نظر مجله اکونومیس��ت در س��ال 2012 گران ترین ش��هر در جهان معرفی شده و در 
تمام سطوح مقام اول را به خود اختصاص داده بود، اما از لحاظ کیفیت زندگی در مقام دوم رده بندی مرسه قرار 

گرفته است. 
3- اوکلند: اوکلند نیز در بین ش��هر های گران قیمت جهان قرار دارد و از نظر قیمت ملک در رده های باال قرار 

گرفته و بدیهی است که پایتخت اقتصادی کشور نیوزیلند در سکو های برتر از نظر کیفیت زندگی قرار دارد. 
4- مونیخ: مونیخ س��ومین ش��هر کشور آلمان است که توانس��ته یک جایگاه برای این کشور در این رده بندی 

کسب کند. 
5- ونکوور: این ش��هر جزء یکی از دو ش��هر غیر اروپایی است که در بین 10 شهر برتر جهان قرار گرفته است. 
ونکوور از مزایای قوی از نظر مهاجرت برخوردار است. کانادا یک کشور محبوب از نظر مهاجرین محسوب می شود 
و دیگر ش��هر های این کشور در رده های مناسبی همچون تورنتو)16(، اتاوا)1۸(، مونترال)23( و کلگری)33( قرار 

گرفته اند. 
6- دوس�لدورف: یکی دیگر از کالنش��هر های آلمان است. یافتن این شهر در رده ششم بسیار تعجب آور است، 

اما این شهر از لحاظ کیفیت زندگی وضعیت بسیار مناسبی دارد. 
7- فرانکفورت: پایتخت س��رمایه گذاری آلمان با بس��یاری از خاصیت های خود توانس��ته جذب مهاجر خوبی 
داش��ته باشد و جای تعجب نیس��ت که در موقعیت خوبی در این رتبه بندی قرار گرفته است. کیفیت زندگی یک 

عنصر خوبی می تواند باشد برای جذب کسانی که به دلیل برگزیت لندن را انتخاب نکرده اند. 
8-ژنو: این کالنش��هر کش��ور س��وئیس نیز به دلیل داش��تن کیفیت زندگی خوب در موقعیت خوبی در این 

رده بندی قرار گرفته است. 
9- کپنهاگ�ن: کپنهاگ��ن یکی از معدود ش��هر هایی اس��ت که متعلق به آلمان و س��وئیس نیس��ت و کیفیت 

زیرساخت های آن تا حد زیادی مسئول جایگاه خوب این شهر در این رده بندی است. 
۱۰- بازل: یکی دیگر از شهر های کشور سوئیس که سومین شهر بزرگ این کشور با تنها 1۷۵131 نفر جمعیت 

است که به دلیل کیفیت زندگی خوب توانسته جزء 10 شهر برتر این رتبه بندی قرار بگیرد. 
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مدرسه مدیریت

سبک زندگــی

دور دنـیـــا

یك زن ژاپني در ش�هر هانوفر در ش�مال آلمان در روز 6 ژوئیه به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد نخستین 
حمله اتمي جهان به هیروشیما مراسم سنتي چاي ژاپني را اجرا مي کند.
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با وجود آنکه ماه ها از کودتای مش��کوک و نافرجام تابس��تان گذش��ته در ترکیه گذش��ته اما رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور این کش��ور همچنان به بهانه این کودتا به قلع و قمع مخالفان ادامه می دهد. به نقل 
از آسوش��یتدپرس، دولت ترکیه روز ش��نبه با صدور یک حکم حکومتی جدید بیش از 4000 کارمند بخش 

دولتی را از خدمت منفصل کرد.
 روزنامه رس��می ترکیه بعدازظهر روز شنبه این حکم حکومتی را منتشر کرد. در این حکم حکومتی، نام 
هزاران تن از کارمندان دولتی منفصل از خدمت اعالم ش��د که حدود ۵00 تن از آنها کارمندان دانش��گاه ها 
و بی��ش از 1000 ت��ن دیگر پرس��نل ارتش ترکیه بودند. طبق این حکم، 236 نفر دیگر نیز در س��مت های 

خود ابقا شدند.
 دولت کشور ترکیه در ادامه پروژه های خود در راستای پاک سازی ارتش و دولت از مخالفان این دولت و 
به بهانه جلوگیری از تکرار دوباره کودتا در این کش��ور، نزدیک به 4هزار کارمند و افس��ر دیگر را اخراج کرد. 
رجب طیب اردوغان در ادامه پاک سازی دستگاه های عمومی از مخالفان به بهانه مبارزه با طرفداران کودتای 

نافرجام تابستان گذشته، 4هزار کارمند دیگر را اخراج کرد. 
اخراج این 4هزار تن به وس��یله دو دستور اجرایی مس��تقیم اردوغان صورت گرفته است که براساس این 
دس��تور یک روزنامه، یک مجله، 1۸ بنیاد و 13 کلینیک درمانی بس��ته شدند. با بسته شدن این مکان ها و 
به خصوص کلینیک ها 216 دکتر، ماما و پرس��تار بیکار ش��دند، اما بیشترین حوزه مورد تمرکز این اخراج ها 
طبعا روی نظامیان بوده است و باعث شده که 12۸۸ نفر از این افراد که در وزارت دفاع، نیروهای سه گانه، 

ژاندارمری و گارد ساحلی بودند اخراج شوند.
 دس��تگاه قضایی هم کماکان در سیبل هدف اردوغان باقی مانده و حدود 1200 قاضی، کارمند دادگاه و 
حتی زندانبان ها اخراج ش��ده  اند. کابینه دولت هم بی گزند نمانده اس��ت و عالوه بر اخراج 1۹ کارمند وزارت 
خارجه ترکیه، ۵0۹ کارمند از دیگر وزارتخانه ها اخراج شده  اند. بدترین خبر برای این اخراج شده ها این بود 
که این اخراجی  ها حق اش��تغال در دس��تگاه های عمومی، حق خروج از خ��اک ترکیه و جایی در خانه های 

سازمانی نخواهند داشت.
 با احتس��اب موج اخیر اخراج ها، ش��مار کسانی که به بهانه مبارزه با کودتای نافرجام تابستان از کار بیکار 
ش��ده اند از 1۵0 هزار نفر گذشته اس��ت و ۵0 هزار نفر هم پشت میله های زندان هستند. دولت ترکیه ادعا 
دارد که فتح اهلل گولن، رفیق پیش��ین و رقیب فعلی اردوغان در عالم سیاست، در پشت پرده کودتای بی سر 

و شکل تابستان سال گذشته بوده است. 
گولن این روزها در آمریکا زندگی می گذراند. دولت ترکیه بارها براساس توافق استرداد مجرمین، استرداد 
گولن را خواس��تار ش��ده، ولی دولت اوباما همیشه در برابر این خواس��ته مقاومت می کرد. دولت ترامپ نیز 

موضع مشخصی در این باب ندارد. 

اخراج 4۰۰۰ مقام دولتی و کارمند در ترکیه

منطــقه آزاد
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